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* Sujeita à alteraçõesAtualizada em 02/01/2019

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo 1.107,60 1.161,93 1.174,82

Faxineiro 1.110,72 1.161,93 1.177,16

Trab.Serv.Gerais 1.110,72 1.231,50 1.177,16

Jardineiro 1.110,72 1.231,50 1.177,16

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.192,88 1.463,96 1.332,70

Garagista (Diurno e Noturno) 1.147,12 1.463,96 ------

Zelador 1.209,52 1.463,96 1.216,10

Aux.de Escritório/Administração 1.449,76 1.544,39 1.469,11

Vigia ------ 1.463,96 1.332,70

Encarregado 1.451,84 1.865,94 1.495,09

Vale Alimentação 587,00
Mensal

36,50 
Dia

Trabalhado

36,50 
Dia

Trabalhado

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.306,47

Auxiliar Administrativo 1.239,06

Auxiliar de Serviços Gerais 1.198,87

Encarregado de Limpeza 2.397,73

Encarregado Geral 3.061,96

Garagista 1.306,47

Jardineiro 1.770,00

Office-Boy/Contínuo 1.198,87

Zelador 1.306,47

Vale Alimentação
33,00

Dia
Trabalhado

Base de Cálculo Aliquota Salário-Família
De 0,00 até 1.751,81 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      46,57

Quem Receber até                                     907,77

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   32,80

Quem Receber até                                  1.364,43

De 1.751,82 até 2.919,72 9,00%
De 2.919,73 até 5.839,42 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.839,42 11,00% Valor do Salário Mínimo 998,00

Salário Mínimo para 2019 R$ 998,00

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: 31/12/2019

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Novembro/18
Índice Base Dez/01 - 100,000

TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC, 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 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, em virtude de 
custos operacionais com mão de obra 
especializada, logística, impostos 
incidentes e despesas gerais sobre a 
prestação de serviços.

Sindiserviços-DF - 2019

Tabela do INSS - 2019

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF - 2019

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 19 ------
PIS 25 ------
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Nossa Mensagem

Este mês na matéria 
de capa a Folha do 
Sindico quer chamar 

atenção de toda comunidade 
condominial para um tema 
muito importante dentro da 
gestão de um condomínio: 
a corrupção. Com o objetivo 
de diminuir os riscos para 
evitar corrupção nos con-
domínios, elencamos dicas 
preventivas para coibir estes 
absurdos que ocorrem nos 
condomínios. Vale a pena 
ler! 

 Na coluna Gestão admi-
nistrativa traçamos o perfil 
do sindico moderno: Quais 
as principais características 
de um bom síndico? Qual o 
novo perfil de gestor que o 
mercado vai escolher no fu-
turo? Todas essas perguntas 
serão respondidas, não perca!

 Na coluna do PVC, Quem 
será o grande campeão do 
Brasileirão 2019? PVC faz 
suas previsões e analise a 
pontuação que o Palmeiras 
abriu sobre o Flamengo, será 
que ainda dá para o mengão? 

 Na coluna Auditoria, 
trazemos as questões mais 
relevantes para que os sín-
dicos reflitam sobre o tema? 
Fazer auditoria preventiva 
ou corretiva? Qual o melhor 
caminho? Cada vez se faz ne-
cessário o controle da gestão 
condominial e a auditoria se 
torna imprescindível a cada 
ano que passa.  

 É tempo de férias. Como 
está a segurança de seu con-
domínio? Esse é o alerta que 
a Folha do Sindico propõe 
a você sindico. Você já con-

seguiu realizar uma assem-
bleia virtual em seu condo-
mínio? Todas as estratégias 
importantes para seu condô-
mino viajar com segurança e 
retornar sem dor de cabeça!  

 Dr. Condomínio Aldo 
Junior  este mês lembra a 
importância da preparação 
prévia de uma assembleia. 
Planejar os temas, estudar 
o interesse da comunida-
de e ainda ser que é mesmo
necessário fazer uma assem-
bleia, veja tudo na coluna do
Dr. Condominio!

 Isso é a  Folha do sindico! 
O jornal mais lido pelo mer-
cado condominial do DF!  

 E muito mais para você 
sindico!!! 

Boa Leitura !!!! 
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho | Novas 

perspectivasPalmeiras pode ter oito 
pontos sobre o Flamengo, 
oposto de um ano atrás O futebol feminino volta 

à cena. Lá pelos anos 
80 tivemos no time 

feminino do Radar, de Micha-
el Jackson, e no entusiasmo 
de Luciano do Valle um mo-
vimento que, parecia, tinha 
chegado para ficar. Não ficou. 
Fora algumas iniciativas, o fu-
tebol feminino no Brasil ain-
da não conseguiu se instalar 
de forma sustentável, mesmo 
com toda a contribuição que 
Marta e sua genialidade de-
ram. 

 Apesar de todo o conserva-
dorismo que cerca os clubes e 
a classe dirigente do principal 
esporte brasileiro, é possível 
quebrar tabus, regras e con-
venções que não cabem mais 
no mundo atual. Aos poucos, 
as mudanças vão acontecendo 
e tendem a consolidar a mo-
dalidade. A obrigatoriedade 
imposta aos times da Série A 
do Campeonato Brasileiro de 
manter uma equipe feminina 
é o primeiro passo. Da mes-
ma forma que são obrigados 
a estruturar as categorias de 
base no masculino, e garantir 
a permanente revelação e re-
novação, o departamento fe-
minino dentro dos clubes que 
construíram a história mais 
ganhadora do futebol possibi-
litará o seu desenvolvimento.

 A Copa do Mundo na 
França e a divulgação pelos 
principais veículos de comu-
nicação do país também con-
tribuem para a massificação 
da modalidade. A televisão 

tem, a cada dia, empregado 
mais repórteres mulheres na 
sua programação esportiva, 
principalmente, no futebol. 
Vários programas são apre-
sentados por mulheres. Ana 
Thaís Matos é hoje uma das 
principais comentaristas de 
futebol. Narradoras, árbitras, 
auxiliares. Enfim, a mulher 
ocupa espaço considerável 
em torno das quatro linhas. 

 Agora, os próximos pas-
sos. Não imagino um público 
diferente para cada modali-
dade. Não vejo o torcedor do 
futebol masculino e o torce-
dor do feminino. É preciso 
aproveitar que o torcedor 
brasileiro despeja o seu fana-
tismo nos clubes para os quais 
torcem. Mas os eventos mas-
culinos estão dissociados dos 
femininos. Enquanto uma 
partida pela Série A é disputa-
da em dias e horários nobres, 
uma partida do Brasileiro Fe-
minino fica relegada a dias e 
horários que até pela televisão 
é difícil acompanhar. Por que 
não juntá-los? Por exemplo, 
no dia 11 de maio, um sába-
do, pelo Brasileiro Feminino, 
Santos e Flamengo se enfren-
taram no Pacaembu, às 14 
horas. Isso, 14 horas. No dia 
seguinte, domingo, no mes-
mo Pacaembu, pela Série A, 
o time masculino do Santos,
às 16 horas, recebeu o Vasco.
Por que não no mesmo dia e
no mesmo lugar? Planejando
assim, tudo começa a deslan-
char. Não se pode perder esse
bonde da história.

Quando o Brasileirão 
2018 parou para a 
Copa do Mundo, no 

dia 13 de junho de 2018, o 
Flamengo era o líder com 
27 pontos. Quatro a mais do 
que Atlético e São Paulo, se-
gundo e terceiro colocados. 
Oito pontos a mais do que 
o Palmeiras, sexto colocado.
Cinco rodadas depois do re-
torno da Copa, em agosto, o
Flamengo já estava em se-
gundo lugar, com o São Pau-
lo líder. O Palmeiras venceu
o Avaí por 2 x 0, jogando
com segurança, sem brilho. 
Passes de Marcos Rocha e 
Lucas Lima para Deyverson 
e Bruno Henrique fazerem 
os gols da vitória que faz o 
time de Felipão recuperar a 
liderança do Brasileiro.

 Com os prováveis três 
pontos da vitória sobre o Bo-
tafogo, se forem recuperados 
no julgamento de terça-feira, 
o Palmeiras pode ter cinco
pontos de superioridade so-
bre o segundo colocado, o
Santos. Margem excelente,
maior do que o Flamengo ti-
nha na paralisação da Copa
do Mundo. Ainda mais por-
que o Brasileirão 2018 parou
na décima-segunda rodada

e o de 2019 para na nona. A 
vantagem pode se ampliar 
ainda mais.

 Só que a lembrança do 
ano passado, dos oito pon-
tos de Flamengo para o Pal-
meiras, que depois virou, 
serve de alerta. Se recupe-
rar os pontos do Botafogo, 
o Palmeiras terá 25 pontos
em nove jogos, oito a mais
do que o Flamengo. Como o
Flamengo tinha oito sobre
o Palmeiras, um ano atrás.
Com a diferença de que os
25 pontos do Palmeiras em
nove jogos são mais expres-
sivos do que os 27 do Fla-
mengo em doze partidas. Ou
seja, o Palmeiras de 2019 pa-
rece mais poderoso. De qual-

quer maneira, o jogo contra 
o Avaí não teve brilho. Teve
segurança.

 O Palmeiras controlou 
toda a partida, mas infiltrou-
-se pouco na defesa de Ge-
ninho, até fazer 1 x 0 com
Deyverson. Seguiu trocando
passes, finalizou mais na se-
gunda etapa do que na pri-
meira, mas esteve distante
de seu melhor desempenho
na temporada. Ainda assim,
mandou na rodada e manda
na classificação. Tem apenas
o alerta de que sua distância
para o Flamengo é a mesma 
que o Flamengo tinha para o 
Palmeiras na mesma data do 
ano passado. Bendito 13 de 
junho. 
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Gestão Administrativa Por
Fibersals |

O perfil do Síndico Moderno
Já se passou o tempo em 

que ser síndico era uma 
função destinada aos 

moradores aposentados e 
com muito tempo livre para 
se dedicar somente ao con-
domínio .O perfil dos novos 
síndicos é bem diferente, pri-
meiramente, porque o que 
realmente importa não é a 
idade ou as horas vagas para 
exercer a função, mas sim o 
comprometimento com a ad-
ministração do condomínio.

 Segundo pesquisas rea-
lizadas por especialistas da 
área, o síndico atual é mais 
jovem e tem entre 35 e 55 
anos. Esse novo perfil de sín-
dico em sua maioria é pro-
fissional liberal e costuma 
contar com apoio de empre-
sas especializadas para cola-
borar com a administração 
do condomínio. Outro fato 
apresentado pela pesquisa 
é que cada vez mais sobe o 
número de síndicas, já ocu-
pando em média 38% dos 
cargos.

Quais as principais 
características de um 

bom síndico?

 Apesar de se tratar de um 
novo perfil de síndico, al-
guns fatores não podem ser 
alterados, como o interesse 

e o comprometimento com 
o exercício da função, por
exemplo. Para ser um bom
síndico ainda é necessário
ter tempo para se dedicar
às questões administrativas,
aos condôminos e aos fun-
cionários.

 Outro fator que continua 
sendo essencial para um sín-
dico é a capacidade de ouvir 
e absorver as críticas. Apesar 
de muitas vezes o síndico re-
alizar um bom trabalho com 
benfeitorias, administrando 
bem os funcionários e in-
termediando conflitos entre 
moradores, vale lembrar que  
a gestão jamais agradará a 
todos condôminos. Por esse 
motivo, saber ouvir também 
as críticas dos moradores 
descontentes pode ser tornar 
uma ferramenta importante 
para melhorar ainda mais a 
gestão.

Quais as principais 
características 

desse novo perfil de 
síndico?

 Os síndicos modernos 
possuem algumas caracte-
rísticas a mais que fazem 
toda a diferença para uma 
gestão eficaz e de qualidade. 
Algumas das características 
que podem contribuir para 
melhorar ainda mais a ges-
tão são:

Comunicação: não é ne-
cessário que o síndico seja 
muito extrovertido. Porém, 
manter uma boa comunica-
ção com os demais morado-
res é fundamental. Por isso, 
o síndico tem que ser capaz
de se comunicar bem tanto
oralmente quanto pela escri-
ta.

Parcerias: uma caracterís-
tica bastante marcante no 
novo perfil de síndico são 

as contratações de empre-
sas especializadas em di-
versas áreas relacionadas a 
administração de condomí-
nios para dividir o trabalho. 
Essa divisão pode contribuir 
muito para a diminuição 
da inadimplência e demais 
questões financeiras, legais, 
administrativas e trabalhis-
tas, proporcionando ao con-
domínio uma gestão de qua-
lidade e funcionando como 
um ótimo investimento.

Visão empresarial: Esse 
fator é muito importante, 
pois com a visão empresarial 
é possível enxergar o condo-
mínio como um todo e tratá-
-lo com uma pequena em-
presa. Dessa maneira, com
certeza a administração do
local vai ser muito mais or-
ganizada e eficaz para todos.

Executor de regras: atual-
mente o síndico possui mais 
consciência de que para ter 
uma gestão bem sucedida é 
preciso tratar a todos mora-
dores da mesma forma, sem 
exceção, mantendo um rela-
cionamento mais profissio-
nal o possível com todos.

Saber planejar: mesmo 
contando com o auxílio de 
empresas especializadas, o 
síndico moderno deve ter 
visão de curto, médio e lon-
go prazo. Dessa maneira fica 
muito mais fácil ajustar o 

orçamento às necessidades 
atuais e futuras do condomí-
nio.

Contar com apoio: está 
cada vez mais distante a figu-
ra do síndico centralizador. 
Essa figura agora oferece 
passagem para um adminis-
trador que toma as decisões 
levando em consideração as 
opiniões dos conselheiros 
fiscais e de todos os demais 
condôminos.

Curiosidade: uma caracte-
rística importante para um 
síndico moderno é possuir 
curiosidade. Para uma boa 
administração é preciso ter 
conhecimento sobre  legisla-
ção, gestão, finanças, recur-
sos humanos, entre outras 
áreas. Porém, para ser sín-
dico, não há necessidade de 
ter uma formação prévia em 
uma dessas áreas. Mas para 
que a função seja bem exer-
cida, é necessário ter  mui-
ta curiosidade e vontade de 
aprender.

Ser sociável:  o síndico 
deve ser uma pessoa acessí-
vel e aberta a diálogos para 
que os moradores possam 
confiar e se sentir à vontade 
para conversar sobre confli-
tos e insatisfações no condo-
mínio. Para isso, é importan-
te que o síndico seja paciente 
e saiba ouvir.



7Maio / Junho de 2019

Auditoria

A importância da auditoria de condomínios

As auditorias de con-
domínios são res-
ponsáveis por iden-

tificar possíveis fraudes por 
parte da administração e 
também para propor melho-
rias na vida dos moradores. 
É comum que esporadica-
mente haja a arrecadação 
de extras somados à taxa de 
condomínio, desde que elas 
impliquem em melhorias. 
Caso isso não seja constata-
do, é possível exigir que uma 
auditoria seja realizada a fim 
de identificar as falhas.

 Além dos casos de frau-
des, a auditoria de condo-
mínio pode analisar se a 
gestão condominial é ou não 
eficiente. Se as contas não 
batem e você desconfia de 
cobranças desnecessárias, é 

o momento de entender de 
onde vem o problema. E para 
isso, a auditoria é essencial.

 A auditoria de condomí-
nio também auxilia o próprio 
síndico, que por meio dos 
resultados apontados pode 
identificar se o caminho que 
está tomando é o mais corre-

to e viável para todos. Uma 
auditoria eficiente é comple-
tamente capaz de diminuir 
os riscos tanto para os con-
dôminos: que terão maior 
transparência em relação às 
contas, mas também para a 
segurança de síndicos e ad-
ministradores.

 Os tipos de auditorias em 
condomínios

 As auditorias em condo-
mínios podem ser divididas 
em dois tipos: a Auditoria 
Emergencial, e a Auditoria 
Preventiva.

• Emergencial: sendo a 
mais utilizada, a auditoria 

emergencial estuda entre 
um e três anos da prestação 
de contas por parte da ad-
ministração, a fim de iden-
tificar possíveis fraudes que 
já são desconfiadas por par-
te dos condôminos.

• Preventiva: O trabalho é 
realizado por meio de uma 
elaboração de prestação de 
contas mensal, onde o audi-
tor revisa a documentação 
apresentada e cria um rela-
tório com todos os pontos 
que podem ser melhorados.

 É importante ressaltar 
que além de mais acessível, a 
auditoria preventiva é a mais 
adequada para uma gestão 
eficiente e transparente com 
seus condôminos. Ela tam-
bém permite maior confiabi-
lidade na administração.
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Matéria Capa

Conheça os critérios para evitar 
a corrupção em condomínios

Corrupção, alguns con-
domínios também so-
frem com o assunto 

entre síndicos e empresas e 
assim como temos assistido 
em alguns setores do Brasil, 
a corrupção pode estar mais 
próxima que possamos ima-
ginar, pois em alguns casos 
as “comissões” ilegais e “pre-
sentes” dados por empresas 
fornecedoras de produtos e 
serviços a síndicos e admi-
nistradores profissionais, 
bem como desvio de recur-
sos dos condomínios aconte-
cem bem embaixo de nossos 
olhos.

Tais ações torna precário 
o mercado manutenção, uma
vez que as empresas idône-
as ficam prejudicadas nas
concorrências e tomadas de
preços, facilitando a vida das
empresas que fraudam os
condomínios, quer seja com
preços desonestos ou com
produtos ou serviços de bai-
xa qualidade e muitas vezes
sem atendimento a legisla-
ção ou normalização vigente.

 Para diminuir os riscos 
se faz necessário estabele-
cer procedimentos éticos, 
ter transparência na gestão e 
fiscalizar as contas, para mi-
nimizar o problema, afinal, 
além de prejudicar os condô-
minos como um todo, o su-
borno e o “Caixa 2” também 
prejudicam a edificação, pois 
a eficiência das empresas 
acaba não sendo o critério 
principal de escolha de al-
guns condomínios, resultado 
em desvalorização dos imó-
veis e risco a sociedade.

Para isto algumas ações 

podem contribuir, as quais 
necessitam estar descritas, 
validadas e aplicadas no dia 
a dia do condomínio.

• Definir critérios e proce-
dimentos no processo de
compra e contratação de
fornecedores de serviços.

• Melhorar o escopo dos
serviços a serem contrata-
dos, utilizando critérios e
exigências técnicas neces-
sárias para o fornecimento
dos produtos ou serviços.

• Planejamento das manu-
tenções de modo a evitar
as emergências e falta de
concorrência por conta da
urgência.

• Monitorar a manutenção
e obras nos Condomínio,
pois reparos constantes ou
alteração de cronograma
podem significar baixa qua-
lidade de produtos ou falta
de planejamento e, conse-
quentemente ocultar frau-
des.

• Não permitir que qual-
quer pessoa em assembleia,
tenha diversas procurações
para dominar as assem-
bleias e conduzir as delibe-
rações do condomínio.

• Definir como regra que
as obras devam possuir or-
çamentos fechados e aten-
dimento a escopo comple-
to solicitado, pois muitas
vezes o menor preço se dá
por falta de alguma etapa
do serviço. (Por exemplo,
no caso da instalação de
um gerador de condomínio
o menor preço não previa
o no orçado o içamento do

motor e a interligação com 
a rede principal do edifício)

• Proibir sobre qualquer
pretexto a manutenção de
valores sobre gestão pesso-
al do sindico ou alguém do
condomínio, seja em con-
ta bancária ou até mesmo
em espécie sob sua guar-
da, sejam recursos recebi-
dos de cotas condominiais,
aluguel de salão de festas,
etc. O caixa para pequenas
despesas deve ser constitu-
ído com registro em conta
de adiantamento junto à
administradora e, as pres-
tações de contas devem ter
registros no balancete do
condomínio.

• Incentivar os moradores
de condomínios, para o
acompanhamento e utiliza-
ção da receita condominial.

• Em hipótese alguma o
condomínio deve adquirir
produtos sem nota fiscal,
mesmo que oferecidos com
preços convidativos.

• sistematizar e promover a
divulgação de forma eficien-
te e clara das prestações de
contas, pois as antigas pas-
tas que ficam em poder de
poucos, corroboram com as
situações indesejadas.

 No caso de suspeita de 
corrupção ou  fraude na ges-
tão atual, o condômino deve 
comunicar ao Conselho Fis-
cal e solicitar a convocação 
de assembleia específica 
para tratar do assunto e, se 
for o caso, destituir o Sín-
dico, observando o quórum 
mínimo exigido em lei que é 
de ¼ dos condôminos.
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Assessoria Condominial

Diretor da JR Office
e da Folha do Síndico

Por
Aldo Junior |

A importância da preparação técnica antes 
de convocar uma reunião de condomínio

Tire suas dúvidas com Dr. Condomínio
doutorcondominio09@hotmail.com

As reuniões em condo-
mínios fazem parte 
da gestão do síndico  

e sem dúvida alguma, por 
se tratar de um requisito le-
gal previsto em convenção e 
na legislação,  são essenciais 
para a discussões dos temas, 
debates de opiniões e as to-
madas de decisões nos con-
domínios.

 Mas apesar da obrigato-
riedade das assembleias or-
dinárias anuais com a pauta 
específica  para eleição de 
síndico, prestação de contas 
e planejamento orçamentá-
rio, o problema das gestões 
condominiais  e em especial 
dos síndicos  residem nas as-
sembleias extraordinárias.

 As assembleias extraor-
dinárias tratam dos temas 
gerais como aprovação de 
obras, implementação de ta-
xas suplementares, informa-
ções aos condôminos sobre 
questões judiciais dentre ou-
tros temas.  

 Como não há definição 
de temas específicos  a se-
rem tratados nas pautas das 
AGEs (exceto aqueles previs-
tos em AGO), normalmente 
os síndicos se perdem nos 
objetivos e principalmente 
na verdadeira necessidade 
de convocação delas.

O que o sindico deve ava-

liar: é realmente necessária 
a convocação desta assem-
bleia? Esta pergunta é im-
portantíssima e essa autocrí-
tica por parte do gestor se faz 
imperiosa antes da chamada 
assemblar aos condôminos.

 Se a resposta for positiva, 
ou seja, é realmente factível 
sua realização,   então anali-
se os pontos a seguir  que são 
muito importantes a serem 
avaliados antes da convoca-
ção por exemplo:

a) Elabore uma enquete
preparatória distribuí-
da aos condôminos para
os temas pretendidos e
avalie os resultados de
forma colegiada;

b) Converse e colha im-
pressões com conselhei-
ros e condôminos dos
resultados da enquete
antes de convocar o plei-
to;

c) Verifique se o local
e as condições técnicas
são adequadas para rea-
lização da reunião;

d) Pesquise o dia e horá-
rio mais conveniente aos
condôminos;

e) Avalie se os  assuntos
são realmente necessá-
rios à serem submetidos
a votação, pois podem
estar inseridos na previ-
são orçamentária já com
parâmetros pré-defini-
dos.

  Convocada a assembleia, 
a elaboração técnica torna-se 
imprescindível com relação 
aos preparativos antecipató-
rios da convocação como por 
exemplo:

a) Prepare adequada-
mente  os argumentos
para apresentar os te-
mas a serem debatidos
aos condôminos;

b) Se possível esteja
acompanhado de profis-
sionais para auxiliar na
consultoria a fim de es-
clarecer os eventuais te-
mas polêmicos da pauta;

c) Verifique se as pautas
exigem quórum quali-
ficado para aprovação,
evitando nulidades futu-
ras;

d) Prepare uma apre-
sentação áudio visual
clara e convincente elu-
cidando as dúvidas e
preparando para uma 
votação segura dos con-
dôminos.

 Reuniões convocadas 
sem critério ou preparação, 
normalmente causam des-
crédito por parte dos con-

dôminos por não serem ob-
jetivas em seus propósitos, 
ou ainda em função dos te-
mas serem conflitantes e de 
grande possibilidade para 
embates calorosos nas as-
sembleias, que ao final não 
atingem seus objetivos de 
aprovação das pautas.  

 Assembleias estritamente 
necessárias,  curtas, tempo-
rizadas e objetivas trazem os 
condôminos e principalmen-
te resolvem as demandas e 
deliberaram o que o síndico 
precisa, são sem  duvida as 
melhores assembleias.

 O mundo tecnológico em 
que vivemos, está muito rá-
pido e as pessoas também, 
por isso objetividade e cla-
reza são fundamentais para 
nossa vida atual, e com cer-
teza será decisivo para  o êxi-
to de uma assembleia condo-
minial.

 Normalmente os síndicos 
deixam de conduzir melhor 
suas gestões para convo-
car constantes assembleias 
criando verdadeiras arenas 
para discussões de vizinhos 
que não se aturam e usam a 
reunião para bater boca sim-
plesmente.
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Segurança

Antes de viajar, além 
dos cuidados contra 
roubos é importante 

que os moradores zelem pela 
segurança dentro das unida-
des. Equipamentos de gás, 
elétricos, hidráulicos, aber-
turas e outros itens precisam 
ser desligados, fechados e re-
visados para evitar surpresas 
indesejadas.

 Diretor do Sindicato das 
Empresas de Segurança Pri-
vada do Estado de Santa Ca-
tarina, Joneval Barbosa de 
Almeida explica que, não im-
porta se a ausência será curta 
ou prolongada, alguns cuida-
dos são essenciais para que 
o retorno seja tão agradável
quanto o período de férias.

 Ele recomenda aos con-
dôminos que evitem comen-
tar em local público e próxi-
mo a pessoas estranhas que 
irão viajar. “Comunique o 
síndico e o pessoal da porta-
ria que estará ausente duran-
te determinado período. Ser 
discreto também na hora de 
arrumar a bagagem no carro 
é fundamental.

 Se possível, faça isso no 
interior da garagem e, caso 
ela esteja exposta aos tran-
seuntes, evite aglomerar ma-
las próximas ao veículo. Isso 
pode evidenciar a duração de 

sua viagem”, orienta Almeida.

Informação

 Segundo o diretor, tam-
bém é preciso ter cautela 
com o que é divulgado nas 
redes sociais, pois as infor-
mações podem ser fontes de 
problemas. “O check in auto-
mático de alguns aplicativos 
de redes sociais deve ser de-
sabilitado, pois é comum que 
meliantes monitorem a in-
ternet e tenham informações 
privilegiadas sobre o tempo 
em que a residência estará 
desabitada. Por mais difícil 
que seja não publique infor-
mações sobre sua viagem. 
Somente o faça se na resi-
dência permaneceu algum 
morador”, esclarece Joneval.

Eleger alguém de confian-

ça para zelar pela residência 
também é uma boa atitude 
para evitar surpresas. “Evi-
te deixar chaves, senhas de 
alarme, telefones de emer-
gência na portaria. Solicite 
a um vizinho ou parente de 
sua confiança que visite sua 
residência enquanto estiver 
ausente e deixe sob os cui-
dados dele os telefones onde 
você pode ser encontrado em 
caso de emergência.

 Se empregados domésti-
cos forem trabalhar no perí-
odo, repasse as informações 
e cuidados e deixe a portaria 
do prédio informada. Ati-
tudes como estas ajudam a 
afastar indivíduos mal inten-
cionados”, destaca Almeida.

 Além da segurança con-
tra assaltos e roubos, Joneval 
pontua outros itens que de-
vem ser revistos. “Algumas 
pessoas acreditam que deixar 

luzes acesas durante o dia, 
por vários dias seguidos pode 
melhorar a segurança da re-
sidência. Na verdade este ato 
é uma excelente dica para o 
assaltante. Se desejar deixar 
alguma luz acesa durante a 
noite utilize um timer. Desta 
forma economiza energia e 
evita suspeitas”, orienta.

Plantas e animais

 Os cuidados com plan-
tas e animais de estimação 
também devem ser pensados 
antes de viajar. Animais que 
não puderem ser deixados 
sob a guarda de parentes ou 
amigos podem ser deixados 
em hotéis especializados ou, 
em último caso, podem ficar 
em casa desde que sejam ali-
mentados no local. Mesmo 

Apesar de ser um período de descanso, as férias seja no inverno ou 
verão pedem atenção especial com a segurança dos condomínios

assim, Joneval recomenda 
que, no mínimo, a cada 48 
horas alguém verifique se 
tudo está bem com o animal-
zinho.

 Para as plantas, existem 
alguns truques para mantê-
-las. Uma garrafa de água
enfiada na terra fará com
que a água seja absorvida
conforme a necessidade. No
caso de residências com jar-
dim na frente, pode-se con-
tratar alguém para mantê-lo
limpo, evitando o aspecto de
abandono. E para um des-
canso ainda mais tranquilo,
a contratação de empresas
especializadas em segurança
eletrônica é uma boa opção.

 Segundo Joneval é im-
portante dar preferência para 
as que estejam regularmente 
constituídas e autorizadas 
pela Polícia Federal para 
operar. “O monitoramento 
de imagens é uma excelente 
ferramenta para que, além 
da empresa, os proprietários 
também possam monitorar 
eventualmente suas casas 
ou apartamentos, pois não 
podemos esquecer que, ape-
sar de estarem cada vez mais 
audaciosos, os meliantes ain-
da preferem o anonimato e a 
garantia de não serem desco-
bertos”, conclui Joneval.
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Acessibilidade

Lei de acessibilidade e as reformas 
em condomínios e prédios antigos

Se um morador do seu 
prédio sofrer um aci-
dente hoje e precisar 

depender do uso de muletas 
e cadeira de rodas, o prédio 
estaria preparado para rece-
bê-lo? A pergunta é de ordem 
bem prática porque, às vezes, 
a acessibilidade em condo-
mínios é tratada como bu-
rocrática, um cumprimento 
à legislação vigente. E sim, a 
Lei de Acessibilidade orienta 
sobre a necessidade de ade-
quação dos condomínios e 
prédio antigos.

 Porém, mais importan-
te que atender às questões 
legais é lembrar que, a qual-
quer momento, ter acessibi-
lidade pode ser sinônimo de 
conforto e satisfação dos mo-
radores – seja pelo uso pes-
soal ou até mesmo ao receber 
um visitante.

Conforto aos 
condôminos e 

visitantes

 Quando se fala em acessi-
bilidade, é comum lembrar-
mos dos usuários de cadeiras 
de rodas, mas as dificuldades 
de locomoção vão além. Pes-
soas com deficiências visu-
ais, auditivas ou mesmo uma 
pessoa idosa podem ter difi-
culdade para acessar o pré-
dio.

 Isso vale não somente 
para a portaria, mas também 
para os estacionamentos, 
elevadores, salão de festas 
e demais áreas comuns do 
prédio. Sem contar o cons-
trangimento dos moradores 
ao receber um visitante que, 
por ter alguma dificuldade de 
locomoção, precisará se sub-
meter a depender de outras 
pessoas ou até mesmo chegar 
a ser carregado.

Acessibilidade e a 
legislação vigente

 Em vigor desde dezem-
bro de 2004, a Lei de Aces-
sibilidade – Decreto de lei 
nº 5296 regulamenta uma 
série de iniciativas necessá-
rias para promover não so-
mente a inclusão das Pessoas 
Com Deficiência (PCD), bem 
como garantir a locomoção e 
acessibilidade de todos os ci-
dadãos.

 Dentro da legislação são 
tratados, tanto os aspectos 
relacionados a prioridade 
de atendimento, quanto às 
adaptações necessários no 
transporte coletivos e cons-
truções, sejam elas públicas 
ou privadas.

 Além dessa legislação 
de nível federal, há também 
uma Norma da Associação 
Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT), que trata da 
acessibilidade em constru-
ções novas e também da 
adaptação necessária em 
empreendimentos antigos. 
Feita com base numa consul-
ta pública, a Norma, assim 
como a Lei, contempla, além 
das pessoas com deficiência, 
os idosos, gestantes, obesos, 
etc.

 Onde falta 
acessibilidade?

 Acessibilidade vai além 
de rampas de acesso. E mes-
mo para essas, que são mais 

conhecidas, é preciso ficar 
bem atento quanto à inclina-
ção e material para que ga-
rantam a acessibilidade. Por 
isso, é importante conhecer a 
legislação detalhadamente e 
também contratar um profis-
sional que a conheça.

 Especialistas garantem, 
porém, que em prédios mais 
antigos, as mudanças devem 
ser realizadas dentro do pos-
sível – já que muitas vezes a 
estrutura do prédio pode não 
suportar o alargamento de 
corredores, por exemplo.

  Confira alguns dos prin-
cipais locais que costumam 
precisar de adaptações nos 
prédios:

• Piso: precisa ser regular,
firme e antiderrapante;

• Rampa e escada: precisam
ser sinalizadas, ter corrimão
e piso tátil;

• Portas de acesso: devem
permitir o acesso de cadeira
de rodas, andadores e car-
rinhos de bebê, para isso, é
preciso que o vão livre tenha
uma largura mínima de 80
cm;

• Calçadas: não devem ter
sua passagem obstruída por
carros ou plantas

• Interfones: devem ter
marcação em braile;

• Escadas: sempre com cor-
rimão;

• Banheiros: os de uso co-
mum devem ser adaptados;

• Estacionamento: com a
reserva de vagas indicadas
por lei.
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Normas Regulamentadoras

Você sabe o que significa o AVCB para seu condomínio? 

O AVCB consiste no 
Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombei-

ros. Trata-se de um docu-
mento que atesta a vistoria 
realizada no local em rela-
ção à conformidade com as 
regras de segurança e pre-
venção de incêndios.

 Esse auto de vistoria é 
um dos principais docu-
mentos que devem ser pro-
videnciados pelas empresas 
e estabelecimentos em geral 
para que seja possível solici-
tar e manter a regularização 
do alvará de funcionamento. 
Para saber outros detalhes 
sobre o AVCB, evitar multas 
e o fechamento da empre-
sa/estabelecimento, confira 
nosso artigo.  

Para que serve o 
AVCB

 A importância do AVCB 
é observada em diversos 
aspectos, já que esse docu-
mento se refere à proteção 
de pessoas e do patrimônio. 
Vejamos os principais pontos 
que abordam, na prática, para 
que serve esse auto de vistoria:

Monitorar as 
edificações

O auto de vistoria emiti-

do pelo Corpo de Bombeiros 
torna possível o monitora-
mento de todas as edifica-
ções no que diz respeito às 
regras que deverão ser se-
guidas para prevenção, com-
bate a incêndios e procedi-
mentos padronizados que 
precisam ser adotados em 
situações de pânico. 

Organização de 
vistorias

 A partir do AVCB, os 
bombeiros conseguem ter 
maior controle de informa-
ções para organizar visto-
rias capazes de identificar 
riscos que possam causar 
incêndios. Outra vantagem 
é o constante acompanha-
mento dos estabelecimen-
tos mediante fiscalização. 
Caso esses procedimentos 
não ocorram, é possível que 
empresas/estabelecimentos 
cometam negligência quan-
to à adoção e conservação 
de sistemas, equipamentos 
e demais itens que integram 
a prevenção e combate a in-
cêndios. 

Assegura o 
funcionamento do 

estabelecimento

O AVCB é um dos docu-

mentos principais para ga-
rantir o funcionamento da 
empresa/estabelecimento 
de acordo com a lei e todas 
as exigências feitas pelo po-
der público nas esferas mu-
nicipal, estadual e federal. A 
ausência desse documento 
acarreta sérios problemas, 
o que inclui possibilidade de
interdição imediata e suspen-
são de todas as atividades.

Proteção do 
patrimônio

 O AVCB é um dos docu-
mentos solicitados para fins 
de recebimento de seguro 
quando as empresas acio-
nam as seguradoras devido 
à ocorrência de incêndio. As 
empresas que não possuem 
esse auto de vistoria podem 
ter o pagamento do seguro 
negado, gerando uma despe-
sa imensa com relação aos da-
nos causados pelo incêndio.

Cumprimento da lei

 A lei que exige a imple-
mentação do Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombeiros – 
AVCB é a lei complementar 
nº 1.257, de 6 de janeiro de 
2015, que estabelece demais 
regras que asseguram a pro-
teção das pessoas e do patri-
mônio no que se refere à pro-

teção e combate a incêndios. 

3 principais 
regras do AVCB

 1 – Como fazer

 O primeiro passo para 
receber o AVCB é ter o Pla-
no de Prevenção e Proteção 
Contra Incêndios – PPCI. 
Neste documento são apon-
tados todos os equipamen-
tos de segurança necessários 
para que o ambiente fique 
seguro e livre de incêndios.

  Deve ser enviada uma 
cópia do PPCI aos bombei-
ros para que seja feita uma 
análise prévia quanto aos 
itens apresentados e con-
ferir se todos eles estão de 
acordo com o padrão exigi-
do. Após análise do Plano de 
Prevenção, os bombeiros vi-
sitam a empresa/estabeleci-
mento para verificar in loco 
as conformidades e incon-
formidades. Caso todas as 
condições estejam de acordo 
com o laudo apresentado e 
avaliação dos bombeiros, é 
emitido o AVCB.

 Quando há necessidade 
de adequações na empresa/

estabelecimento, os bombei-
ros farão esse apontamento 
para as devidas correções. O 
AVCB será emitido somente 
quando todas essas adequa-
ções estiverem concluídas.

2 – Validade

 O auto de vistoria tem 
validade variável. No estado 
de São Paulo, esse documen-
to é válido pelo período de 1 
a 3 anos (o que dependente 
da finalidade de uso da edifi-
cação). Já em outros estados 
brasileiros, o tempo de vali-
dade é diferente. Por isso, é 
necessário saber exatamen-
te como é a definição no seu 
estado e se programar para 
o período de renovação.

3 – Renovação

 O AVCB precisa ser re-
novado meses antes do ven-
cimento indicado. No caso 
de alterações devido a refor-
mas, ampliações e demais 
mudanças na estrutura da 
edificação, é necessário que 
os bombeiros realizem uma 
nova vistoria em observân-
cia aos padrões de seguran-
ça, prevenção e combate a 
incêndios apresentados pelo 
local.
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Manutenção

Manutenção da fachada do condomínio:
5 dicas para não ter dor de cabeça

1.Consulte um
profissional

 Antes de fazer qualquer 
obra em seu condomínio, a 
contratação de um arquite-
to é fundamental. No caso 
da manutenção da fachada, 
essa contratação tem neces-
sidade legal.

 sso porque o arquiteto 
contratado para fazer o pro-
jeto na época da construção 
do prédio pode ter direitos 
autorais sobre a obra. Por 
isso, fazer a obra sem con-
sulta-lo, além de ser um ris-
co do ponto de vista prático, 
pode ainda acarretar em um 
processo contra o condomínio. 

2.Tudo depende do
material

 Atualmente, são muitos 
os materiais que podem ser 
utilizados na fachada pre-
dial. Pastilhas, pedras, con-
creto aparente, cerâmica. 
Cada material requer um 
tipo diferenciado de manu-
tenção.

 Por isso, contrate uma 
empresa especializada no 
material que compõe a sua 
fachada atual e também no 
que será utilizado na refor-
ma. A qualidade desse servi-
ço pode comprometer tanto 
a estética quando a infraes-
trutura do prédio, devido, 
por exemplo a falta de imper-

meabilização nas paredes. 

3. Limpeza tem que
ser programada

Uma das utilidades do
fundo de reserva do prédio 
é a manutenção predial. A 
limpeza e a manutenção da 
fachada devem ser previstas 
desde o início.

 Em algumas regiões mais 
chuvosas, em prédios locali-
zados em ruas não pavimen-
tadas ou mesmo em regiões 
de terreno mais avermelha-
do, a limpeza do prédio deve 
ser mais frequente, evitando 
o acúmulo de sujeira. Além
de melhorar a estética do
prédio, é possível estender
um pouco o tempo até a ma-
nutenção.

4. Qual a frequência
da manutenção
da fachada do
condomínio?

 Embora isso dependa 
muito do tipo de revesti-
mento da fachada do prédio, 
a manutenção das áreas ex-
ternas do prédio, em geral, 
é feita a cada três anos. Isso 
também depende da frequ-
ência da limpeza até então.

Em geral, os fabricantes dos 
materiais utilizados para o 
revestimento já possuem 
orientações claras do tem-
po adequado de manuten-

ção. No caso de pastilhas e 
revestimentos cerâmicos, 
há uma outra preocupação, 
pois, caso queira se manter 
o mesmo desenho ou colo-
ração já existente, é preciso 
garantir que haja o estoque 
das peças, o que pode ser 
bem difícil se passado muito 
tempo da construção.  

5. Fique atento à
legislação

 Em algumas cidades 
como São Paulo, a limpeza e 
manutenção da fachada dos 
prédios são alvo da legis-
lação municipal. Isso quer 
dizer que prédios que não 
estejam de acordo com os 
requisitos de limpeza e tem-
po de manutenção podem 
receber multas da prefeitu-
ra, além de ter que executar 
o serviço de forma imediata,
em prazo determinado pelo
órgão fiscalizador.

 O tempo máximo entre 
uma manutenção e outra 
segunda a legislação paulis-
tana é de 5 anos. No caso de 
São Paulo, com a quantidade 
de prédios existentes, além 
de manter a estética da ci-
dade, a medida também visa 
a segurança dos pedestres. 
Afinal, o desprendimento 
de pastilhas e revestimentos 
cerâmicos na área externa 
podem resultar em algum 
acidente.
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Fitness

8 dicas para montar uma 
academia no condomínio

Utilização de vaga na 
garagem - idosos em 

condomínio

Atualmente, há di-
versas regras e 
leispara a garagem 

que, em geral, variam de 
acordo com a localidade e 
sao específicas para locais 
públicos apenas, como 
shoppings centers e mer-
cados.

 Mas nao é porque o 
condomínio nao é obriga-
do a destinarvagas para os 
idosos, por exemplo, que 
haverá omissao do síndi-
co sobre o tema. Um bom 
caminho é conversar so-
bre o tema em assembleia. 
Quando houver sorteio de 
vagas, é possível separar 
as mais próximas dos ele-
vadores para idosos e defi-
cientes físicos. Entao, rea-
liza-se o sorteio entre eles 
somente para esses espa-
ços. É importante, porém, 
que os outros moradores 
concordem com o arranjo.

Um cuidado importan-

te, nesse caso, é que haja 
uma ratificação anual des-
se benefício aos mais ve-
lhos. Já que nao haveria 
sentido, no caso de fale-
cimento, que um filho ou 
outro parente mais novo 
continuasse a usufruir da 
facilidade.

 Outra medida que aju-
da a evitar desconfortos 
é que essa população nao 
fique com as vagas pre-
sas, quando é necessário 
trocar a chave com outro 
morador. Mesmo sendo 
cuidadosos, é possível que 
haja confusao com um 
câmbio diferente na hora 
de manobrar, por exem-
plo.

 Quando o idoso nao 
tem direito a vaga de ga-
ragem, o ideal é que haja 
a possibilidade de entrada 
e saída com o carro para 
carga e descarga.

A possibilidade de 
montar uma acade-
mia no condomínio 

contribui para a qualidade 
de vida dos condôminos e 
agrega valor ao empreendi-
mento. Cada vez mais cresce 
o número de moradores que
utilizam as salas de ginás-
tica. O principal motivo é a
comodidade de ter um es-
paço fitness por perto, eco-
nomizando o tempo gasto
em deslocamento além de
trazer uma oportunidade de
se exercitar a qualquer hora,
sem depender dos horários
das academias.

 Mas para que a área des-
tinada a exercícios cumpra 
seu papel com os morado-
res, é preciso que seja muito 
bem planejada. A seguir lis-
tamos seis dicas para se ter 
uma academia de qualidade 
no condomínio.

1. Escolha do local

 Escolha um local de fá-
cil acesso e com espaço que 
comporte pelo menos 20% 
dos condôminos. A acade-
mia deve ser acessível a to-
dos os moradores e o tama-
nho é essencial para que as 
pessoas se sintam confortá-
veis ao praticar a atividade 
física. Não é aconselhável 
ter uma academia em ou-
tros andares que não seja o 
térreo, pois o impacto resul-
tante dos equipamentos e 
atividades pode incomodar 
os condôminos dos andares 
de baixo.

2. Projeto

 Um bom projeto de aca-
demia é aquele que atende 
a necessidade dos condômi-
nos e que oferece segurança 
durante as atividades. Por-
tanto, o planejamento da es-
trutura, desde a escolha do 
melhor piso até a dos equi-
pamentos, deve ser feito por 

profissionais responsáveis. 
Procure conhecer o histórico 
de quem você está confiando 
esse trabalho.

 Neste projeto, é muito 
importante estarem inclusos 
alguns itens, muitas vezes 
esquecidos pelos condomí-
nios: bebedouros, banhei-
ros, álcool para higienização 
dos aparelhos e colchonetes.

3. Equipamentos

 A academia deve possuir 
equipamentos profissionais. 
Eles são mais resistentes 
que os de uso residencial, 
evitando que o condomínio 
gaste com manutenção fre-
quente. Além do auxílio de 
um profissional de educação 
física na hora de escolher 
os equipamentos, também 
pode-se fazer uma pesqui-
sa com os condôminos para 
saber quais eles preferem 
utilizar. Equipamentos ne-
cessários: esteiras, bicicletas 
ergométricas, colchonetes, 
halteres, caneleiras, bastão 
e estação de musculação são 
essenciais.

4. Manutenção dos
equipamentos

 É de extrema importân-
cia que os equipamentos 
passem por manutenção pe-
riódica, pois o uso excessi-
vo, acaba desgastando-os. A 
avaliação deve ser feita, pre-
ferencialmente, por um pro-
fissional. Existem empresas 
especializadas na manuten-
ção desses equipamentos. 
O ideal é definir em assem-
bleia qual empresa fará isso, 
até mesmo para que os con-
dôminos tenham a chance 
de buscar um melhor orça-
mento.

5. Cartilha de
utilização

 Assim como todo am-
biente de uso comum, a aca-

demia deve ter regras. Criar 
uma cartilha de utilização 
do espaço é fundamental 
para que todos usufruam da 
melhor forma. Informações 
de como utilizar os equipa-
mentos, sua conservação e 
até limpeza ou higiene são 
alguns tópicos essenciais. 
Essas informações podem 
estar em cartazes fixados 
nas paredes, para lembrar o 
condômino. Deve haver dias 
e horários de funcionamento 
que deve respeitar as leis do 
prédio ou condomínio e uma 
cláusula dando ao usuário a 
responsabilidade de repor 
qualquer equipamento por 
ele danificado.

6. Personal Trainer

 Segundo o Conselho Fe-
deral de Educação Física 
(CONFEF), é obrigatória a 
contratação de um profis-
sional de educação física no 
momento em que o condo-
mínio oferece o espaço para 
prática de exercícios. Caso 
contrário, a responsabilida-
de é do condomínio se algum 
usuário sofrer qualquer tipo 
de lesão no local.

7. Exame médico

 É necessário a liberação 
de um médico para a práti-
ca de atividade física do mo-
rador, assim como também 
um termo de responsabili-
dade assinado pelo mesmo, 
por eventuais danos a saúde.

8. Acesso restrito

 É importante deixar li-
berado o acesso a academia 
somente para moradores do 
condomínio.

 Com essas dicas, você 
pode criar um espaço fun-
cional e ao mesmo tempo 
agradável. Os condôminos 
vão adorar a ideia!
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Manutenção Preventiva

Principais problemas com bombas 
d’água em condomínios

Os problemas que 
mais atingem as 
bombas hidráulicas 

se dão em função da sua ina-
tividade, excesso de uso ou 
falta de manutenção.

 Existem máquinas que 
trabalham o dia inteiro no 
condomínio; outras ficam 
paradas por um longo tem-
po porque são acionadas so-
mente em casos específicos, 
como as bombas de incên-
dio. 

 Portanto, cada bom-
ba d’água pode apresentar 
problemas distintos e, nem 
sempre, a falha está relacio-
nada diretamente à bomba, 
mas sim a algum problema 
no sistema de bombeamen-
to. 

 Mas uma coisa é certa: 
eles são frequentes e parece 
que sabem a pior hora para 
se manifestar. 

 “Dia 15/11/2018, às 

23:25 h, recebi uma ligação 
da central da portaria re-
mota de um condomínio no 
qual sou síndico profissio-
nal, informando que o pré-
dio estava sem água. Como 
já era tarde, falei que já acio-
nara o manutencista que te-
mos e que, no dia seguinte, 
logo cedo, o “Marcelo” esta-
ria lá. 

 Resolvi ir no condomí-
nio verificar a situação e me 
deparei com o vídeo abaixo. 
Hall inundado.

 Acionamos a bomba re-
serva, depois instalamos 
uma nova bomba e a água 
não subia. Retiramos a tubu-
lação da cisterna, onde fica a 
válvula de pé e diagnostica-
mos que estava danificada, 
dando entrada de ar. Fomos 
até a loja de material elétrico 
e a substituímos. Acionamos 
a bomba, e... nada feito!!! 

Chamamos um bombeiro 

hidráulico e decidimos fazer 
uma ligação externa para 
checar se o problema estava 
na tubulação que liga a cis-
terna à bomba. BINGO!!! A 
água subiu!!! 

 Um problema que co-
meçou à meia noite, no fe-
riado, foi solucionado no 
dia seguinte, às 11 horas da 
manhã, conta Fúlvio Stagi, 
síndico profissional e gestor 
condominial.”

 Baseado nessa experi-
ência, Fúlvio evidencia que 
as falhas nem sempre estão 
diretamente relacionadas à 
bomba em si, mas a todo o 
sistema de bombeamento. 

 Dessa mesma opinião 
compartilha Fernando 
Musa, diretor administrati-
vo da empresa Conservadora 
Paulista. “Os defeitos mais 
comuns, inclusive, surgem 
primeiro na parte elétrica, 
depois na hidráulica, e por 

último, nas motobombas”, 
enfatiza.

 Os problemas que mais 
afetam o sistema de bombas 
d’água de um condomínio 
são:

• Vazamentos diversos por
eixo ou carcaças

• Excesso de ruído e vibra-
ção

• Perda de eficiência

• Desarmes de disjuntores
e relés térmicos

• Queima constante de fu-
síveis

• Rolamentos desgastados

• Corrosões das peças

• Bombas muito antigas,
com peças originais fora da
linha de produção

Fonte: Sindiconet 




