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* Sujeita à alteraçõesAtualizada em 02/01/2018

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo 1.065,00 1.117,24 1.129,64

Faxineiro 1.068,00 1.117,24 1.131,88

Trab.Serv.Gerais 1.068,00 1.184,13 1.131,88

Jardineiro 1.068,00 1.184,13 1.131,88

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.147,00 1.407,65 1.281,44

Garagista (Diurno e Noturno) 1.103,00 1.407,65 ------

Zelador 1.163,00 1.407,65 1.169,33

Aux.de Escritório/Administração 1.394,00 1.484,99 1.412,61

Vigia ------ 1.407,65 1.281,44

Encarregado 1.396,00 1.794,17 1.437,59

Vale Alimentação 560,00
Mensal

35,50 
Dia

Trabalhado

36,00 
Dia

Trabalhado

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.259,86

Auxiliar Administrativo 1.194,85

Auxiliar de Serviços Gerais 1.156,09

Encarregado de Limpeza 2.312,18

Encarregado Geral 2.952,71

Garagista 1.259,86

Jardineiro 1.706,84

Office-Boy/Contínuo 1.156,09

Zelador 1.259,83

Vale Alimentação
31,50

Dia
Trabalhado

Base de Cálculo Aliquota Salário-Família
De 0,00 até 1.693,72 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      45,00

Quem Receber até                                     877,67

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   31,71

Quem Receber até                                  1.319,18

De 1.693,73 até 2.822,90 9,00%
De 2.822,91 até 5.645,80 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.645,80 11,00% Valor do Salário Mínimo 954,00

Salário Mínimo para 2018 R$ 954,00

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: 31/12/2018

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Dezembro/17
Índice Base Dez/01 - 100,000

TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC/2018, 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/2018 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/2018, em virtude 
de custos operacionais com mão de 
obra especializada, logística, impostos 
incidentes e despesas gerais sobre a 
prestação de serviços.

Sindiserviços-DF - 2018

Tabela do INSS - 2018

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF - 2018

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 18 ------
PIS 25 ------
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Nossa Mensagem

Aconteceu nos dias 18 
e 19 de maio o maior 
evento condominial 

do Brasil. Superando todas 
as expectativas do mercado, 
a UNASINDICO 2018  pro-
porcionou aos mais de 3000 
participantes conteúdo de 
qualidade, entretenimento, 
diversão e muita emoção. 
Nesta edição a Folha do Sin-
dico apresenta uma cobertu-
ra exclusiva com um caderno 
especial de quatro páginas 
não percam! 

  Este mês a Folha do sin-
dico trata de um tema muito 
delicado para os síndicos: a 
transição de gestões. A di-
ficuldade vivenciada pelos 
novos síndicos em receber a 
documentação de seus an-
tecessores, que criam todos 

os tipos de complicação para 
não entregar a documenta-
ção. Imagine o problema!   

 Na coluna Área Comum, 
Dr. Cristiano Souza orienta 
a comunidade condominial 
sobre as difíceis e complica-
das relações com visitantes 
nos condomínios. Quem são 
considerados moradores? 
Essa pergunta é respondida 
por um dos grandes especia-
listas em direito condomi-
nial do Brasil.  

 Dr. Rodrigo Karpat fala 
este mês sobre os condomí-
nios abandonados. Recentes 
problemas sobre condomí-
nios abandonados em São 
Paulo com tragédias e mor-
tes, levam ao debate sobre 
este tema. 

 Na coluna do PVC, os 
técnicos interinos no fute-
bol brasileiro. Será que estes 
profissionais mais novos são 
uma tendência do mercado 
da bola, ou apenas falta de 
opção dos clubes para con-
tratação de novos técnicos? 
PVC responde. 

 Dr. Condomínio Aldo 
Junior lembra um dilema 
muito importante para os 
síndicos: sindico tem que 
falar menos e escrever mais! 
Com exemplos práticos, Dr. 
Condomínio mostra como a 
comunicação na gestão do 
sindico é fundamental para 
garantir direitos e resguar-
dar responsabilidades dos 
gestores condominiais. 

Boa Leitura! 
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Troca de síndico dificulta acesso a conta de edifício

Gestão de Síndicos Por
Marina Rigueira |

O engenheiro mecânico 
André Henrique Fa-
gundes de Maria, de 

44 anos, foi eleito síndico do 
condomínio do Edifício San 
Diego, localizado no Bairro 
Grajaú, Região Oeste de Belo 
Horizonte, em março. Desde 
então, ele enfrenta um pro-
blema para administrar a 
conta bancária, que atende 
os 26 apartamentos do pré-
dio. Segundo o síndico, des-
de que assumiu o condomí-
nio, no dia 1º de abril deste 
ano, não pôde movimentar 
a conta para realizar transa-
ções básicas, como emissão 
de cheques e movimentação 
via internet. Além de An-
dré, vários outros síndicos 
de condomínios residenciais 
dos bairros Grajaú, Nova 
Granada e Barroca também 
não conseguem movimentar 
as contas alocadas na agên-
cia do Banco Itaú Unibanco 
5325, que fica na Avenida 
Silva Lobo, logo que assu-
mem o novo mandato.

 “Moro há oito anos neste 
mesmo edifício e nunca tive-
mos nenhum problema com 
a conta do Itaú Unibanco, 
muito menos quando preci-
samos transferir as respon-
sabilidades para o novo sín-
dico. Temos a conta do San 
Diego no Itaú desde 2004 e, 
pela primeira vez, tivemos 
que enfrentar várias dificul-
dades para a renovação da 
pessoa física que assumiria a 
conta. Dias antes de começar 
na função de síndico, enca-
minhei todos os documen-
tos verbalmente informados 
pelo Itaú com a finalidade 

de incluir os meus dados na 
conta para movimentação, 
sendo ainda solicitado pelo 
banco o reenvio de docu-
mentos que deveriam estar 
arquivados na agência, como 
o cadastro inicial para aber-
tura de conta, que nunca nos
foi pedido nas renovações
anteriores. Eu, pessoa físi-
ca, não tenho qualquer tipo
de pendência, e o condomí-
nio, pessoa jurídica, também
não. Sempre há saldo em
conta e ainda aplicações”,
explica.

Continua depois da 
publicidade

 André de Maria relata 
que vários outros síndicos 
de residenciais da região es-
tão com problema similar ao 
dele e não conseguem a libe-
ração da conta. “O Itaú cobra 
documentos que já entrega-
mos e que nunca precisaram 

ser renovados nos novos 
mandatos dos síndicos, pois 
já estão arquivados na agên-
cia. No meu caso, mesmo en-
tregando novamente todos 
os documentos solicitados, 
o Itaú cria dificuldades para
liberar a movimentação da
conta e parece fazer de tudo
para nos fazer cancelar a
conta do edifício”, ressalta.

 André conta que o geren-
te da agência cobrou a Con-
venção de Condomínio con-
solidada, do ano de 2008, 
que está registrada no Cartó-
rio de Títulos e Documentos, 
informando somente ser vá-
lida a que estiver registrada 
no cartório de imóveis. “Fiz a 
pesquisa com outros condô-
minos que anteriormente fo-
ram síndicos e localizei uma 
Convenção de Condomínio 
devidamente averbada no 
ano de 1997 no Cartório de 
Imóveis. Entreguei o docu-
mento ao gerente de rela-
cionamento, que disse que 
o documento parecia uma

montagem. Então fui ao Car-
tório de Registro de Imóveis 
e retirei uma nova cópia com 
todos os carimbos e selos de 
autenticação, possuindo ain-
da uma única alteração do 
ano de 2001”, conta.

SEM ALTERNATIVA 

 André Henrique diz que 
entregou o documento ao 
banco, que recebeu e se re-
cusou a aceitar a validade 
da convenção. “O gerente 
diz que ele não é válido, pois 
tem um outro pretenso do-
cumento arquivado do ano 
de 2008. Eles queriam que 
eu averbasse este outro do-
cumento de 2008 no regis-
tro do Cartório de Imóveis. 
No entanto, esse cartório in-
formou que não existe ‘fazer 
uma nova convenção’, que a 
convenção é única, e o que se 
pode averbar são alterações 
à convenção original”, expli-
ca o síndico. Logo, segundo 
ele, o pretenso documento 
de 2008 registrado no Car-
tório de Títulos e Documen-
tos não guarda as formalida-
des necessárias para serem 
averbadas no Cartório de 
Imóveis e gerar seus efeitos 
perante terceiros.

 Para tentar resolver a si-
tuação, diante de tantos pro-
blemas, André Henrique fez 
um boletim de ocorrência na 
Polícia Militar e abriu recla-
mação no SAC e Ouvidoria 
do Itaú, e também junto ao 
Banco Central. Depois de 

Representantes de condomínios eleitos devem assumir as contas junto às 
instituições financeiras e cobrar pela boa prestação de serviços. Queixas podem ser 

feitas junto ao Procon e ao Banco Central

André Henrique não entende as causas das dificuldades para a 
renovação da pessoa física que assumiria a conta do seu prédio 

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

registrar as reclamações, em 
11 de maio, o consumidor 
recebeu do Itaú uma corres-
pondência dizendo que “em 
nome da transparência, in-
formamos que, por desinte-
resse comercial, iniciaremos 
o processo de encerramento
da sua conta universal”. O
síndico questiona: “A pala-
vra transparência não de-
veria ser substituída por
retaliação ao fato de eu ter
buscado meus direitos como
consumidor, registrando re-
clamações nos órgãos de fis-
calização?”.

Ação judicial pode 
pode ser a saída

 Diante de problemas en-
volvendo síndicos de con-
domínios e instituições fi-
nanceiras, a coordenadora 
institucional da Associação 
Brasileira de Defesa dos Con-
sumidores – Proteste, Maria 
Inês Dolci, sugere que síndi-
cos se unam para notificar o 
banco judicialmente e liberar 
as contas o mais breve possí-
vel. “De acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor, os 
bancos são prestadores de 
serviços, e, por isso, respon-
sáveis por quaisquer danos 
causados aos clientes. A ação 
contra o banco deve garantir 
o ressarcimento dos valores
gastos do bolso dos próprios
síndicos diante do bloqueio
da conta, com juros e corre-
ção, além dos danos morais”,
explica.
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Área Comum

Como administrar acesso de 
moradores e não moradores 

às áreas comuns dos prédios?

A locação do salão de 
festas em muitos pré-
dios não dá direito ao 

uso da piscina, playground 
e brinquedoteca pelos con-
vidados, entre outras áreas 
comuns reservadas aos mo-
radores. O acesso também 
costuma ser vetado às visitas 
das unidades. Mas nem sem-
pre é possível administrar 
esses casos. Confira abaixo 
as orientações do advogado 
Cristiano De Souza Oliveira 
sobre o assunto.

1. QUEM DEVE SER
CONSIDERADO

MORADOR?

 A moradia (‘casa’) está 
ligada ao conceito do uso 
regular, diário ou periódico. 
Porém, a boa-fé deve preva-
lecer. Se houver um cadastro 
de que X é morador, quem 
o contestará? O condomínio
administra com as informa-
ções que possui e não com 
juízo de valores, sob pena de 
cometer atos ilícitos. Qual a 
diferença entre um filho que 
fica com os pais nos finais de 
semana e de um proprietá-
rio-morador que, diplomata 
ou aviador, esteja somente 

em casa uma vez por mês? 
Deve-se ter um cadastro e 
um controle de acesso em 
alguns casos, mas jamais jul-
gar ou imaginar quem seja 
quem.

2. COMO SE DEFINEM
AS OCUPAÇÕES

(MORADIA, 
RESIDÊNCIA E 
DOMICÍLIO)?

 No âmbito jurídico, po-
demos considerar (sucinta-
mente) os conceitos como: 
Residência: morada onde 

alguém fixa sua habitação 
durante determinado perí-
odo; Domicílio: local onde 
se considera estabelecida 
uma pessoa para os efeitos 
legais, não forçosamente o 
lugar onde se dorme; Mo-
radia: casa. Portanto, o que 
interessa ao condomínio, em 
termos de uso das áreas co-
muns, para um imóvel cuja 
propriedade é formada pela 
área privativa e comum nos 
termos do Art. 1.331 do Có-
digo Civil? O mais importan-
te seria a análise da moradia, 
ou seja, observar se neste lo-
cal está a casa do usuário das 
áreas comuns. Se sim, então 
cuide, use e preserve.

Cristiano de Souza
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Coluna do Dr. Karpat

Rodrigo Karpat

Condomínios:  Prédios abandonados ou mal geridos 
podem oferecer riscos aos condomínios vizinhos. 

Saiba como agir nesses casos

O feriado do 1º de maio 
começou com uma 
notícia terrível – um 

prédio de 26 andares, no 
centro de São Paulo, na es-
quina de uma das avenidas 
mais tradicionais da cida-
de – a Avenida Rio Branco, 
tombou causando uma enor-
me explosão e a morte de al-
guns que ali habitavam. Foi 
uma cena horrível, transmi-
tida e repetida por diversas 
emissoras. O prédio desmo-
ronou e abalou inclusive as 
propriedades próximas. 

 Quando ocorre uma tra-
gédia dessa magnitude, as 
autoridades acabam sendo 
colocadas em xeque e boa 
parte da população acabou 
“descobrindo” que esse não 
era o único e sim faz parte 
de uma série de imóveis que 
estão ocupados no centro de 
São Paulo e país a fora e que 
apresentam riscos às pes-
soas que vivem, muitas ve-
zes, em condições precárias, 
além do risco aos imóveis vi-
zinhos. 

 Para entender isso, é pre-
ciso entender como a lei en-
cara a relação de um imóvel 
ocupado, sendo ele do Esta-
do ou particular.

Um imóvel pode ser to-

mado pelo estado, por exem-
plo, caso o mesmo não tenha 
suas dívidas quitadas, sendo 
que na grande maioria dos 
casos o principal problema 
é o inadimplemento em re-
lação ao IPTU. A partir daí 
a prefeitura notifica o con-
tribuinte para que regulari-
ze a situação. Caso isso não 
aconteça, o débito vira dívi-
da ativa. Caso o débito per-
sista e não seja regularizado, 
a prefeitura ingressa na Jus-
tiça. A ação pode se arras-
tar por anos, mas o devedor 
corre o risco de ter o imóvel 
penhorado.

 Outra forma que faz com 
que o comprador de um imó-
vel possa perder a posse do 
bem, é quando o mesmo fez 
um financiamento com uma 
determinada instituição fi-
nanceira e não consegue 
mais arcar com as mensali-
dades deste financiamento, 
fazendo com que essa ins-
tituição retome a posse do 
imóvel. 

 Porém, nos dois casos, e 
principalmente no caso de 
dívida com o Estado, mui-
tas vezes esse imóvel fica 
subutilizado quando da re-
tomada, fazendo com que o 
mesmo, ainda mais no caso 
de imóveis inteiros e não 

apenas unidades, sejam ocu-
pados por pessoas sem teto 
ligadas ou não a movimen-
tos sociais.  

 O que mais causa per-
plexidade é que se um con-
domínio qualquer deixar 
de cumprir com as normas 
legais, por exemplo uma 
Norma Regulamentado-
ra  , seja um Laudo de me-
dição Ôhmica (para-raios) 
NR 10/ NBR 5419/01, ou se 
deixar de cumprir alguma 
norma do corpo de bombei-
ros (AVCB) , este poderá ser 
impelido ao pagamento de 
multas, e em casos extremos 
até ter o prédio interditado. 
Mas para prédios ocupados, 
não vemos o mesmo afinco 
na fiscalização.  

 A gestão do síndico tem 
um papel essencial na con-
servação do patrimônio, 
uma vez que a má gestão 
pode trazer um prejuízo e 
implicar em uma desvalo-
rização de mais de 30% do 
patrimônio como um todo. 
Isso sem contar com a de-
preciação natural que sofre 
qualquer edificação a par-
tir da sua construção, o que 
está diretamente relaciona-
do com a sua perda de va-
lor econômico, oriundo da 
degradação em função da 

utilização, idade, constitui-
ção, meio envolvente, entre 
outros.

 Para calcular a deprecia-
ção uma das formas é o mé-
todo linear, o qual traz que a 
depreciação deve ser calcu-
lada em 4% ao ano, ou seja, 
em 25 anos o valor do bem 
chegaria a zero. Não quer di-
zer que o bem não terá valor, 
temos muitos prédios com 
mais tempo e valendo mui-
to. O que ocorre é que a ges-
tão patrimonial proporciona 
a oportunidade para que os 
edifícios sejam renovados, 
através das manutenções 
corretivas ou preventivas, 
assim perpetuando estes por 
tempo indeterminado. 

 Porém, se o prédio vizi-
nho não efetuar a conser-
vação correta dos seus bens 
isso pode trazer prejuízo 
aos prédios limítrofes, por 
exemplo: uma piscina na co-
bertura sem o devido cuida-
do pode propagar a criação 
de mosquitos ou até mesmo 
um prédio que tenha riscos 
de ruir pode colocar em pe-
rigo um prédio ao lado que 
esteja saudável, sendo que 
esse pode ter que ser inter-
ditado também.  

Para situações como estas, 

em caso de obra nos pré-
dios vizinhos que possam 
representar risco ao prédio 
ao lado é essencial que o sín-
dico verifique as licenças ne-
cessárias para a execução da 
obra, e se esta for realmente 
de grande magnitude o ideal 
é realizar uma vistoria técni-
ca preventiva do condomí-
nio para monitorar trincas 
ou problemas oriundos da 
obra,  logicamente que tudo 
isso pode ser discutido e o 
custo repassado ao prédio 
vizinho, por exemplo: se já 
houver indícios de risco na 
estrutura ao lado, mas se 
não houver acordo de quem 
vai arcar com vistorias e re-
paros, o prédio que esta so-
frendo risco deve fazer da 
mesma forma a contratação 
de um engenheiro. Pois, é 
comum vermos prédios in-
terditados por culpa de seus 
vizinhos. 

 O síndico de um condo-
mínio tem obrigação de sa-
ber o que ocorre nos prédios 
ou terrenos que fazem limite 
com o seu condomínio, seja 
para pedir a poda da árvore 
ou até mesmo em situações 
extremas, para ingressar na 
justiça a fim de paralisar a 
obra vizinha.
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho |

A verdadeira história 
dos interinos

A primeira vez

Ninguém esquece. 
Entrei no ônibus, 
sentei e imaginei. 

A mão suava. As imagens 
da TV sempre me trans-
portavam para um futuro 
que um dia, sonhava, es-
taria lá no meio daquela 
multidão. Aquilo tudo não 
sabia se era mesmo real. O 
som vindo daquelas arqui-
bancadas entrava no ima-
ginário e, dali em diante, 
passava a fazer parte do 
cotidiano.

 O ônibus estacionou 
em frente à gigante fábrica 
de fantasias. Dava medo. 
Os portões nem estavam 
abertos, mas a multidão se 
materializava. As roletas 
giravam freneticamente; 
as rampas, um formiguei-
ro humano. O coração 
já estava na cabeça, nos 
olhos, nos ouvidos, lá no 
campo.

 De repente, escolhe-
mos um túnel. A cada 
passo, mais um pedaço 
do verde. Uma eterni-
dade durante os poucos 
metros até aquele círculo 
monumental. O verde do 
gramado doía os olhos e 
transportava por cada lan-

ce de genialidade que vira 
ou ouvira. Existia, era real. 
O concreto, cinza e mudo 
quando vazio, aquarela e 
insano quando espetáculo.

 Os espaços e o silên-
cio se preenchiam numa 
velocidade inexplicável. A 
tensão crescia à medida 
que se aproximava o mo-
mento de aquele objeto re-
dondo, minúsculo, lá em-
baixo, no círculo central, 
começar a atuar naquele 
palco. Antes, os outros 
atores entraram. Será que 
eles imaginavam o que se 
passava nas arquibanca-
das? O quanto tudo aqui-
lo representava para cada 
olhar fixo, em transe? 

 Rola a bola. Nada mais 
passa pela razão. Tudo 
acontece em outra dimen-
são. O gol, o quase, a ale-
gria, a tristeza, a raiva, o 
orgulho, a autopiedade se 
misturam, se revezam. O 
apito final nos coloca de 
volta à consciência. A vitó-
ria se eterniza, a derrota se 
dissolve ali mesmo. Inde-
pendentemente do resul-
tado – bom, ruim – já se 
pensa na próxima vez.

Renato Maurício Pra-
do me puxa a orelha, 
com razão.

 Em função do texto sobre 
a incrível história de os téc-
nicos não efetivados (oficial-
mente), Maurício Barbieri e 
Thiago Larghi, serem líder e 
vice-líder do Brasileirão..

 Diferente do que a nota 
informa, Cláudio Coutinho 
não foi interino e não esta-
va no Flamengo antes de ser 
contratado, pelo então presi-
dente Márcio Braga, para ser 
treinador. Substituto de Car-
los Froner.

 Era indicação do presi-
dente da CBD, Heleno Nu-
nes, encantado com seu 
trabalho na Olimpíada de 
Montreal. Chegou com sta-
tus de treinador e para ser a 
modernidade do futebol bra-
sileiro.

 Um pouco diferente foi 
a situação de Paulo César 
Carpegiani. Em 1981, deixou 
a condição de assistente de 
Dino Sani para ser treinador 
do Flamengo. Mas Renato se 
lembra de que o presidente 
Dunshee de Abranches de-
mitiu Dino Sani afirmando 
que estava saindo o passado 
e entrando a modernidade.

 A conversa com Rena-
to Maurício Prado é sobre o 
conceito de interino. Renato 
diz algo que é justo afirmar: 
que Mauricio Barbieri não 
é interino. Porque mesmo 
sem ser efetivado, não está 

no cargo enquanto a direto-
ria procura outro treinador. 
Deste ponto de vista, volta-
mos ao que o texto original 
diz. Em que momento se in-
forma que o treinador está 
efetivado. Muitas vezes não 
se diz.

 É surpreendente, de todo 
jeito, que o líder e o vice-
-líder do Brasileirão sejam
dirigidos por treinadores re-
velações. Mauricio Barbieri
e Thiago Larghi foram colo-
cados no cargo, sem nenhum

dirigente dizer que eram os 
técnicos de Flamengo e Atlé-
tico.

Mas são.

 No futuro, se Flamengo 
ou Atlético ganhar o Brasi-
leirão, alguém dirá, como eu 
disse, que começaram como 
interinos.

 Como diz o Renato, inte-
rinos não são. Nem Atlético 
nem Flamengo estão à pro-
cura de treinadores.

Maurício Barbieri

Thiago Larghi
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Mercado Condominial

Pesquisa aponta desinteresse de moradores por 
reuniões de condomínio

Quem mora em edifí-
cio, sabe que todas as 
regras são resolvidas 

em convenção, na famosa 
reunião de condomínio. No 
entanto, o tradicional encon-
tro entre os moradores geral-
mente não é muito frequen-
tado por eles próprios. É o 
que aponta uma pesquisa da 
MERC de análise de merca-
dos. O interesse só aumenta 
quando o assunto afeta dire-
tamente o morador, como na 
eleição de vagas de garagem.

 De acordo com o levanta-
mento, a reunião do condo-
mínio é ignorada por nada 
menos do que 70% dos mo-
radores de prédios residen-
ciais. Não há números con-
cretos em todas as cidades 
do Brasil mas estimativas 
iniciais indicam que os da-
dos são similares aos da Ca-
pital. “A presença é um pou-

co maior porque a maioria 
das assembleias na Baixada 
acontece no sábado pela ma-
nhã. Assim, as pessoas que 
moram podem comparecer 
bem como os que usam os 
apartamentos em tempora-
da”. 

 Não existe muito esforço 
por parte dos moradores em 
comparecer, principalmente 
nas assembleias gerais ordi-
nárias. Nelas são discutidos 
temas importantes para o 
condomínio, como eleição 
do síndico, aprovação da 
previsão orçamentária e das 
contas do exercício anterior. 
“Por isso, seria bom haver al-
guma novidade por parte de 
quem faz a assembleia para 
cativar o interesse das pes-
soas”, afirmam os especialis-
tas. 

 Nas assembleias extraor-
dinárias, o número de pre-

sentes não é diferente. Nes-
tes encontros são colocados 
em discussão itens como 
investimentos em seguran-
ça, fechamento de sacadas, 
aprovação de obras e benfei-
torias e alteração na conven-
ção ou no regimento interno 
do condomínio. A duração 
dessas reuniões, segundo o 
levantamento da MERC, va-
ria de uma a três horas.

 As assembleias “campe-
ãs de audiência” quando o 
número de presentes che-
ga a 80% dos condôminos 
são aquelas que têm em sua 
pauta sorteio de vagas de ga-
ragem porque, nesse caso, 
quem não comparece acaba 
ficando com os piores luga-
res para estacionar seu veí-
culo no condomínio.

 E vale lembrar o seguin-
te: a decisão tomada em as-
sembleia é definitiva. “As 

pessoas que não foram a reu-
nião podem opinar, mas não 
vai valer muita coisa. O que 
interessa é o que foi assinado 
em ata, que tem valor jurídi-
co”, diz a especialista.  

 Confira a seguir dicas 
para obter maior participa-
ção de moradores nas as-
sembleias:

1) Procure mesclar temas
importantes com outros que
atraiam interesse dos con-
dôminos. Assim, a presença
será maior.

2) Coloque na pauta apenas
assuntos realmente relevan-
tes. Desta forma, as assem-
bleias ficam mais curtas e
menos cansativas.

3) Promova a integração
dos condôminos com even-
tos extra assembleia. É mais
fácil ter adesão dos morado-

res em um condomínio com 
clima mais amistoso.

4) Para condomínios muito
grandes, vale fazer um pe-
queno evento após a assem-
bleia, como um coquetel, um
lanche ou mesmo um even-
tual sorteio de prêmios.

5) Estimule a gestão partici-
pativa no condomínio. Uma
boa dica é criar comissões
específicas para que os con-
dôminos participem, como
comissão de decoração, de
obras e síndico-mirim, entre
outros.

6) Acerte no horário. Cada
síndico deve conhecer bem
os seus moradores e pro-
curar agendar a assembleia
num horário positivo para a
maioria deles

Fonte: A tribuna
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Coluna Gabor RH

Certificação cria nível de referência em conhecimento 
técnico e de gestão para a função de Síndico Profissional

Dentre as novas pro-
fissões que surgiram 
no mercado de tra-

balho na última década, uma 
das que mais têm registra-
do destaque e crescimento 
é a de Síndico Profissional. 
A expansão imobiliária das 
grandes cidades, a crise no 
mercado de trabalho e salá-
rios bastante atrativos des-
pertam o interesse cada vez 
maior em profissionais de se 
especializarem na adminis-
tração de condomínios.

 Por outro lado, junto ao 
crescimento do mercado, 
surgem “profissionais” sem 
capacitação, despreparados 
para a função e que prejudi-
cam a imagem de toda a ca-
tegoria.

 Por conta disso, foi de-
senvolvida a Certificação 
“Síndico 5 Estrelas”, com re-
conhecimento da Fundação 
Vanzolini e que visa criar um 
nível de referência em co-
nhecimento técnico e de ges-
tão para os profissionais que 
pretendem exercer a função 
de Síndico Profissional. “Ofi-
cializar esse reconhecimento 
de capacitação é um meio de 
garantir que o profissional 

esteja apto, permitindo aos 
condomínios terem a certe-
za de que o contratado pos-
sui as habilidades e conhe-
cimentos necessários para 
desenvolver o trabalho exigi-
do”, explica o administrador 
de empresas especializado 
em gerenciamento de condo-
mínios, Ricardo Karpat.

 De acordo com Karpat, 
que é o idealizador do pro-
jeto, existem muitos cursos 
para formação de síndicos 
profissionais, porém ne-
nhum deles com uma prova 
final que ateste a capacitação 
do candidato. A avaliação 
é similar à de provas vesti-
bulares, consistindo em 80 
questões de múltipla esco-
lha e redacional, abordando 
temas variados do universo 
condominial, tais como: ges-
tão empresarial, gestão fi-

nanceira, de recursos huma-
nos, legislação, segurança, 
política de sustentabilidade, 
entre outras.

 “As questões de múltipla 
escolha serão avaliadas au-
tomaticamente por sistema 
de computador, alimentado 
com o gabarito da prova. As 
questões dissertativas serão 
corrigidas por dois professo-
res universitários – os mes-
mos que realizam avaliações 
nos vestibulares de univer-
sidades federais – valendo a 
média da nota entre eles. Se 
houver diferença de mais de 
1,5 pontos entre as notas, o 
Coordenador do Programa 
definirá a nota final”, resume 
Ricardo Karpat.

Para obter o certificado, 
o candidato precisará atingir
um mínimo de 80% de acer-
to nos testes de múltiplas es-

Reconhecida pela Fundação Vanzolini e supervisionada por professores 
universitários que corrigem provas de vestibulares em universidades federais, 

avaliação exige um mínimo de 80% de acerto para aprovação

colhas, bem como o mínimo 
de 25% de acerto por disci-
plina, além de ser aprovado 
na prova redacional.

 “Identificamos essa ne-
cessidade de criar um re-
ferencial para o segmento. 
Aos poucos, a profissiona-
lização tem tomado grande 
parte dos empreendimentos 
espalhados pelo país e não 
podemos permitir que a fal-
ta de conhecimento de uma 
parte dos que atuam seja 
prejudicial a toda a catego-
ria. Um Síndico Profissional 
devidamente habilitado deve 
proporcionar, entre outros 
benefícios, diminuição de 
custos, aumento da seguran-
ça e valorização do patrimô-
nio, já que o conhecimento 
que ele possui para admi-
nistrar o empreendimento 
possibilita uma melhor ad-
ministração das compras, 
do controle de horas extras 
dos funcionários, do cum-
primento de normas regu-
latórias, dos procedimentos 
de segurança, entre outras 
questões que, a médio e lon-
go prazo, irão gerar uma sig-
nificativa economia”, finaliza 
o idealizador do projeto.

Sobre a Fundação 
Vanzolini

Instituição privada, sem 
fins lucrativos, criada, 
mantida e gerida pelos 
professores do Departa-
mento de Engenharia de 
Produção da Escola Poli-
técnica da Universidade 
de São Paulo (USP). É um 
centro de referência inter-
nacional em temas de des-
taque para as empresas 
privadas e para entidades 
do setor público que bus-
cam alcançar e manter pa-
drões elevados de desem-
penho.

Sobre Ricardo 
Karpat

Diretor da Gábor RH, é 
administrador de empre-
sas especialista em Recur-
sos Humanos e possui 15 
anos de experiência em 
administração de Condo-
mínios.

Ricardo Karpat
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Saiba as vantagens da terceirização de 
serviços em condomínios!

Terceirização

Quando falamos em 
terceirização de 
serviços em condo-

mínios, muitas vezes esse 
tema não é olhado com bons 
olhos. Seja pela administra-
ção do condomínio preferir 
centralizar todas as ativida-
des ou até mesmo por uma 
certa insegurança por par-
te do síndico e dos próprios 
condôminos.

 Apesar disso, saiba que 
em boa parte das demandas 
que existem em um prédio 
essa pode ser a melhor opção 
para evitar problemas legais, 
financeiros ou operacionais.

 Veja abaixo as vantagens 
e as praticidades criadas pela  
contratação da terceirização 
de mão de obra e serviços 
em condomínios, e se seu 
condomínio se adapta neste 
sistema que vem crescendo a 
cada ano no mercado condo-
minial:  

Aumento da qualidade 
do serviço prestado

 A primeira vantagem da 
terceirização é que ela pos-
sibilidade de aumentar a 
qualidade do serviço pres-
tado será maior. Afinal, a 
empresa terceirizada é es-
pecialista naquilo que está 
oferecendo e poderá realizar 
um trabalho com muito mais 
eficiência, deixando tanto 
a administração quanto os 
moradores do prédio mais 
satisfeitos.

 Um dos motivos para 
isso é que a capacitação e a 
gerência da mão de obra são 
feitas pela própria empresa 
terceirizada, da qual se espe-
ra um conhecimento muito 

maior sobre o assunto quan-
do comparada à administra-
ção do condomínio.

Redução de custos

 Outra grande vantagem 
está na redução de custos. 
Quando o serviço está sendo 
executado por alguém que 
sabe muito bem do assunto, 
ele tende a ser feito de for-
ma mais ágil e sem perder a 
qualidade, ou seja, o custo-
-benefício é maior.

 Além disso, uma pos-
sível economia na folha de 
pagamento também é notá-
vel nesse cenário, visto que 
o prédio não precisará arcar
com custos como 13° salário,
férias, horas extras, dentre
outros. Há também a ques-
tão da demissão de funcio-
nários, que gera um alto cus-
to ao condomínio.

Eliminação de 
riscos trabalhistas 

e substituições 
emergenciais 

 Uma das grandes dores 
de cabeça para qualquer con-
domínio são os riscos traba-
lhistas. Com a terceirização, 
o funcionário é contratado
da empresa e não do prédio,
por isso o risco de alguma re-
clamação ou ação trabalhista
ocorrer contra o condomínio
é praticamente nulo.

 Outro detalhe importan-
te são as faltas. As empresas 
terceirizadas fazem substi-
tuições em até duas horas no 
posto, permitindo ao sindico 
uma grande comodidade na 
gestão com os empregados, 
além de evitar a colocação 
de um funcionário desprepa-

rado e que não conhece nin-
guém no prédio. 

 Importante lembrar que 
essas situações podem gerar 
um grande prejuízo financei-
ro para o condomínio, além 
de todo o estresse que a si-
tuação pode causar para os 
seus administradores e até 
para os próprios condômi-
nos.

Melhoria na gestão

 Com a terceirização de 
serviços em condomínio, o 
síndico ganha muito mais 
tempo para focar no que re-
almente importa: a gestão do 
condomínio.

 Afinal, a empresa tercei-
rizada é a grande responsá-
vel por toda a parte opera-
cional dos serviços que serão 
prestados. Dessa forma, o 
síndico poderá concentrar 
plenamente a sua atenção 
em assuntos muito mais per-
tinentes. Ou seja, será mais 
fácil atender com eficiência 
as demandas do condomí-
nio, tornando a sua gestão 
muito melhor.

Renegociação eficiente 
de inadimplentes

 Falando em melhoria na 
gestão, uma das demandas 
que todo condomínio pos-
sui é ter que lidar com os 
inadimplentes. Como o sín-
dico está livre para cuidar 
de assuntos importantes, é 
muito mais viável que ele 
cuide dessa questão de for-
ma mais eficiente, solucio-
nando esse grande problema 
que assombra qualquer ges-
tão de um prédio.

 Fonte: Conectiva 
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Assessoria Condominial

Sindico tem que falar 
menos, e escrever mais! Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por
Aldo Junior |

Essa dica é importan-
tíssima. Cerca de 90% 
dos síndicos e gesto-

res condominiais pautam 
suas gestões administrativas 
através de conversas e fala-
tórios pelos corredores. Em 
se tratando de gestão condo-
minial, o sindico deve dosar 
bastante essas atitudes. 

 Saber conversar, se ex-
pressar e falar de forma clara 
e compreensível, é uma vir-
tude pessoal muito valiosa 
para  qualquer ser humano, 
e no âmbito condominial, 
sem dúvida poderá levá-lo 
a obter algumas vantagens 
como: saber explicar melhor 
situações complexas em as-
sembleia, esclarecer duvidas 
de condôminos, ganhar força 
interna, melhorar as relações 
interpessoais dentre outras. 
Mas o problema é quando as 
conversas são excessivas. 

 Agora, quando se trata 
de um condomínio, com di-
versos interesses pessoais 
envolvidos, escrever na me-
dida certa, formatar respos-
tas fundamentadas e com o 
contexto adequado para o 
momento,  pode ser decisivo 
para a gestão do sindico. 

 Evidentemente conversar 
é importante, mas escrever 
é muito mais.   Existem si-
tuações que quando não são 

bem proferidas verbalmente 
ou prontamente esclareci-
das na medida de seus ques-
tionamentos, podem trazer 
inúmeras formas de entendi-
mento, sendo, portanto dis-
torcidas pelos interlocutores 
quando levadas a diante. 

 Para exemplificar imagi-
ne a seguinte situação: o sin-
dico recebe uma intimação 
judicial pelo trâmite de uma 
ação na justiça movida por 
um condômino que se sentiu 
ofendido e prejudicado por-
que, em seu entendimento, o 
porteiro devolveu uma caixa 
trazida pelos correios muito 
aguardada por ele, em fun-
ção do funcionário não co-
nhecer a pessoa destinatária, 
negando-se assim a receber 
a encomenda. 

Na verdade nada disso 

aconteceu. O porteiro sim-
plesmente disse que a pes-
soa procurada não se en-
contrava no prédio naquele 
momento, e prontamente o 
funcionário dos correios in-
formou  que somente o des-
tinatário poderia receber e 
encomenda e ele voltaria em 
outro dia para entregar.      

 Essa situação contada 
por um terceiro na portaria 
pode levar a inúmeros en-
tendimentos e interpreta-
ções sobre a situação,  a pior 
ainda, começar a chegar aos 
condôminos com outra co-
notação e gerar muita dis-
cussão sobre o caso. 

 Tais fatos se forem escla-
recidos por meio de conver-
sas de corredor vão certa-
mente trazer mais comentários 
e interpretações absurdas. 

 Agora vejamos  se o sin-
dico agir da seguinte forma: 

a) Emitir uma carta de es-
clarecimento ao condômino
que ajuizou o condomínio,
explicando que o entendi-
mento dele com relação à
situação do recebimento da
encomenda foi errôneo, e
que o funcionário não co-
meteu aquilo que ele des-
creve na ação;

b) Se, nesta mesma carta o
sindico propor a este mes-
mo condômino, a retirada
do processo e se colocar a
disposição para ajudá-lo a
resolver o fato, sem causar
danos a ambas as partes;

c) Se ainda, o sindico, dis-
tribuir uma carta aberta aos
condôminos esclarecendo
toda a situação (que certa-
mente já estará sendo dis-
cutida e propagada pela “rá-
dio corredor”) em detalhes
para que a conversa não se
propague e culmine na con-
vocação de uma assembleia
pelos condôminos até quem
sabe para destituição do 
sindico em função de uma
eventual má gestão;

d) E finalmente, por meio
de um aviso, o sindico que
se coloque à disposição de
todos os condôminos para
os devidos esclarecimentos

sobre o caso, fixando no 
mural e nos elevadores. 

  Desta forma o sindico 
demonstra pelas medidas 
administrativas tomadas al-
guns aspectos muito impor-
tantes como:      

1. Esclarece os fatos na sua
realidade;

2. Cumpre sua obrigação de
informar aos condômi-
nos sobre quaisquer fatos
de interesse geral, inclu-
sive questões judiciais;

3. Se previne no futuro para
possíveis questionamen-
tos de condôminos por
eventual apontamento de
má gestão;

4. Tem arquivado por escri-
to todos os fatos, relatos
e documentos, evitando
assim perda de memória
de ambas as partes ao
longo do tempo.

Portanto escrever: 
esclarece duvidas, garante 
e exime responsabilidades, 
informa os fatos com pro-
vas documentais, e evita 
repercussões distorcidas de 
conversas propagadas pelos 
corredores do condomínio, 
enfim, moral da história: o 
sindico deve falar menos e 
escrever mais.  
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Manutenção Preventiva

Inspeção dos para raios 
Veja como atender as normas e garantir 

a segurança de seu condomínio

O Brasil é a região que 
mais recebe raios no 
mundo: cerca de 50 

milhões de descargas do tipo 
acontecem todos os anos em 
nosso país.

 Mesmo assim, o topo dos 
prédios nem sempre recebe 
a atenção necessária. Esta 
é uma área que necessita 
de cuidado especial, sendo 
o para-raio, ou Sistema de
Proteção contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), um de
seus principais equipamen-
tos.

 A falta de mantenção ou 
até inexistência desse equi-
pamento pode trazer pre-
juízos, acidentes e até risco 
de morte para quem vive 
no condomínio. E sempre 
é bom lembrar que, além 
disso, o síndico pode ser 
responsabilizado por negli-
gência e o seguro do condo-
mínio invalidado.

 Essa matéria tem como 
objetivo orientar e explicar 
ao síndico quanto aos cuida-
dos a tomar e o que exigir do 
fornecedor contratado para 
manter o equipamento em 
dia.

É fundamental que os 

fornecedores do condomínio 
trabalhem sempre visando a 
NBR 5419, norma que regu-
lamenta esse tipo de equi-
pamento no Brasil e que foi 
atualizada em 2015.

Como funciona

 Quando um raio atin-
ge um edifício protegido, a 
descarga elétrica percorre o 
para-raio, atinge o sistema 
de cabos e segue até atingir o 
solo, onde se dissipa e perde 
a força.

 Sem essa proteção, ou 
com um sistema inadequa-
do, o raio pode danificar a es-
trutura do edifício e percor-
rer as instalações elétricas. A 
falha do SPDA também põe 
em risco os condôminos que 
estiverem circulando pelas 
dependências do condomí-
nio no momento da queda 
do raio.

Riscos

 Não contar com um 
SPDA que esteja de acordo 
com a norma pode sair mui-
to mais caro para o condo-
mínio do que o valor da vis-
toria semestral. Veja abaixo 
algumas situações que po-
dem ocorrer no seu condo-

mínio caso o equipamento 
não esteja funcionando cor-
retamente e a edificação so-
fra uma descarga atmosféri-
ca:

• Risco de morte / cho-
ques: Existe a possibilida-
de de que um morador ou
funcionário seja atingido
por um raio, caso esteja
na cobertura e o local não
conte com o aterramento
adequado. Também há a
possibilidade de pessoas
tomarem choques enquan-
to manejam eletrônicos
ligados na tomada, como
secadores de cabelo e celu-
lares carregando na toma-
da.

• Queima de equipamen-
tos: tanto do condomínio
(placa do elevador, portões
elétricos, CFTV), quanto
dentro das unidades (ele-
trônicos e eletrodomésti-
cos ligados na tomada no
momento da descarga).

• Seguro inválido: a se-
guradora pode se negar
a pagar a indenização ao
condomínio caso fique
comprovado que o SPDA
estava fora dos parâmetros
legais. O condomínio pode,
porém, entrar com ação na

Justiça, para que um peri-
to judicial avalie o equipa-
mento.

• Danos a estrutura da edi-
ficação: sem um isolamen-
to correto, um raio poderia
romper, com uma explo-
são, a alvenaria do prédio,
derrubando uma parte da
estrutura.

Importante salientar que 
o síndico pode ser responsa-
bilizado civil e criminalmen-
te caso fique comprovada
sua negligência em executar
a manutenção correta dos
equipamentos do condomí-
nio e que venham a causar
prejuízo à coletividade.

Atualização da norma 
NBR 5419

 Pensando em manter os 
edifícios brasileiros mais 
protegidos de descargas elé-
tricas, a norma que rege o 
assunto, NBR 5419 foi atua-
lizada em 2015. 

 Com essas novidades, 
veio também a necessidade 
de se fazer uma vistoria vi-
sual do equipamento a cada 
seis meses – antes, a manu-
tenção preventiva do siste-
ma era efetuada anualmente.

 Houve alteração também 
no número de descidas que 
conduzem a energia elétrica 
para as áreas mais baixas da 
edificação. Até 2015, essas 
linhas de descida deveriam 
estar a cada vinte metros. 
Agora, essa distância foi di-
minuída para quinze metros, 
para prédios residenciais.

 Com o upgrade da nor-
ma, os condomínios ago-
ra também devem instalar 
DPS (Dispositivo Protetor 
de Surto) em todos os qua-
dros elétricos de suas áreas 
comuns.

 Para o engenheiro Edu-
ardo Yamakado, engenheiro 
da empresa VIP, empresa 
de vistorias e inspeções pre-
diais, os DPS são a grande 
novidade da norma para os 
consomínios.

 “Antes havia quase que 
exclusivamente uma preo-
cupação com pessoas e com 
a estrutura, que, é claro, são 
o mais importante. Mas essa
proteção dos sistemas do
condomínio, como CFTV,
placa de elevador, portão
eletrônico, etc. também são
extremamente benéficas”,
aponta o profissional.
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Confira oito dicas para se 
tornar um bom síndico

Dia a Dia

Ser síndico do condomínio está longe de ser fácil. Contratar um 
profissional é o mais recomendado, mas nem sempre há verba e, 
assim, o jeito é escolher um morador. Mas a função envolve uma 
série de atividades e conhecimentos. Quando você é escolhido, é 

bom estar preparado. Acompanhe oito dicas

1. Busque sempre conheci-
mento – Na administra-

ção condominial, você irá 
desempenhar atividades em 
várias áreas. A melhor for-
ma de ser um bom síndico é 
estar constantemente atua-
lizado, qualificando-se sem-
pre que possível com cursos, 
palestras, leituras e conver-
sando com outros síndicos. 
O conhecimento é a base de 
tudo.

2. Conheça as regras – An-
tes mesmo de você ter 

sido escolhido, é importan-
te ter conhecimento sobre 
as regras internas. Uma das 
primeiras ações é ler atenta-
mente a convenção e o regi-
mento interno, sabendo exa-
tamente quais são as regras. 
Além disso, é fundamental 
estar atento aos documentos 
internos e, também, a toda 
a legislação da área, federal, 
estadual e municipal.

3. Organização e dedica-
ção – De nada adianta 

querer ser bom síndico se 
você não tem o perfil e requi-
sitos básicos. Assim, ser uma 
pessoa organizada e com-
prometida no dia a dia do 
trabalho é fundamental para 
uma boa gestão condomi-
nial. Ser síndico é uma fun-
ção muitas vezes trabalhosa, 
é preciso lidar com diversas 
questões burocráticas, ter o 
controle de documentos e 
estar sempre envolvido nas 
suas responsabilidades di-
árias. Por isso, é muito im-
portante que você seja uma 
pessoa dedicada nas tarefas 
que a administração condo-
minial envolve e saiba gerir 
o seu trabalho de forma pla-
nejada.

4. Gestão transparente – 
É seu dever controlar as 

despesas do condomínio, 
agindo com transparência 
na gestão financeira e na 
prestação de contas. Quan-
do você é escolhido para ad-
ministrar as finanças do seu 
condomínio, é preciso ter em 
mente que é de interesse dos 
moradores saber os gastos 
que envolvem diretamente 
a cobrança da taxa de con-
domínio e é sua obrigação 
tornar pública todas as in-
formações aos condôminos.

5. Apoio do conselho –É 
muito importante que o 

síndico possa contar com o 
suporte do conselho, prin-
cipalmente em se tratando 
das finanças. É o conselho 
fiscal que auxiliará a man-
ter o equilíbrio financeiro, a 
fiscalizar a prestação de con-
tas, a analisar os contratos, a 
revisar e emitir pareceres, a 
garantir uma previsão orça-
mentária adequada e tantas 
outras ações.

6. Comunicação – Além de 
ter bom relacionamento 

interpessoal, é importante 
estabelecer uma comunica-
ção próxima e eficaz entre os 
moradores. Seja um síndico 
participativo, que sabe ouvir 
o que todos têm a dizer, e es-
teja aberto ao diálogo. Isso
auxilia na tomada de deci-
sões certas e permite melhor
relacionamento.

7. Equipe qualificada – 
Você deve selecionar os 

melhores coligados e contar 

com uma equipe prepara-
da para atender as deman-
das. Um bom síndico deve 
também qualificar e treinar 
funcionários a fim de otimi-
zar a administração e evitar 
problemas devido à falta de 
capacitação da equipe.

8. Auxílio profissional – 
Contar com empresa es-

pecializada em serviços de 
administração condominial 
é fundamental, pois hoje os 
condomínios são tratados 
praticamente como empre-
sas junto a órgãos fiscaliza-
dores. As administradoras 
de condomínios funcionam 
como assessoria do síndico 
para diversos segmentos: 
administração financeira, 
controle de saldo, pagamen-
to de despesas, entre outras.

Por
Renato Gava |
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Conservação

Para escolher um tape-
te  adequado ao perfil 
de seu condomínio , 

é preciso levar em conta o 
mercado em que ela atua e o 
ambiente em que o produto 
será colocado.

 Os tapetes e capachos 
personalizados são ótimos 
cartões de boas-vindas para 
os moradores e visitantes do 
seu condomínio. Para a área 
externa da porta, opte pelos 
capachos de vinil. Já no hall 
de entrada, use os de nylon, 
orienta o especialista Mar-
cos Pereira da empresa Rei 
dos Capachos. 

 Assim, tanto em dias de 
sol, como de chuva, você 
mantém a sujeira e a umi-
dade longe dos ambientes. 
Para os elevadores, a me-
lhor opção são os tapetes de 
nylon que possuem máxima 
resistência. 

 Além da facilidade de 
manutenção e limpeza, esses 
produtos ajudam a proteger 
os ambientes. Assim, há re-
dução de custos com mão-
-de-obra, materiais de lim-
peza e desgaste do piso.

 Outro fator relevante e 
talvez até mais importante 
na compra de capachos é a 
prevenção de acidentes que 
envolvem riscos de quedas 
ou escorregões. O especialis-

O tapete ou capacho ideal de acordo com a 
área de atuação em seu condomínio

ta Marcos Pereira da empre-
sa Rei dos Capachos, afirma: 
“ existem diversos tipos de 
capachos e de diversos pre-
ços adequados para garantir 
a segurança, mas o funda-
mental não é o menor preço, 
mas a qualidade do produto. 
O ganho com a compra de 
um tapete de qualidade é a 
durabilidade e  maior pelo 
custo beneficio que propor-
cionará economia ao caixa 
do condomínio a médio e 
longo prazo evitando com-
pras constantes pelo desgas-
te do material.  “ 

 Para ilustrar este caso 
muito comum de economia 
praticado nos condomínios 
que acaba custando mais 
caro no futuro, veja a deci-
são de uma assembleia de 
condomínio por unanimida-
de, que optou por comprar 
um tapete de melhor quali-
dade em vez de comprar o 
mais barato.  

Fica a dica, qualidade 
é mais importante do 
que preço. Adquirir 
produtos de qualida-
de além de garantir 
resistência, seguran-
ça e durabilidade faz 
muito bem ao orça-
mento de seu condo-
mínio.
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Diversão

Quanto custa e quais os cuidados para 
ter um playground no condomínio

Seja de madeira ou plástico, os parquinhos precisam de 
cuidados e há normas que garantem a segurança das crianças

Não tem quem odeie 
ele. O playground 
é uma das áreas 

preferidasno condomínio, 
onde as crianças se reúnem 
e passam horas se divertin-
do – além da segurança que 
os pais sentem por saberem 
que os filhos estão tranqui-
los. Mas o sentimento de 
tranquilidade não vem de 
graça: quais são os cuidados 
para se ter um parquinhose-
guro?

 Não há leis que tratem da 
instalação, segurança e ma-
nutenção de playgrounds, 
mas a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas(ABNT) 
possui regulamentação so-
bre o assunto. A norma NBR 
16071 está dividida em sete 
partes e apresenta os requi-
sitos mínimos para se ter um 
parquinho no condomínio 
ou em casa.

 Os brinquedos devem 
ser de material atóxico, ter 
cantos arredondados, pro-
teção em plataformas e es-
corregadores de polietileno, 
para não queimar a pele. O 
plástico é o material mais 
indicado para playgrounds, 
pois tem limpeza fácil, é leve 
e possui uma durabilidade 
maior se comparado a ou-
tros materiais – 15 anos, no 
mínimo. Outra orientação é 
manter um espaço livre en-
tre os brinquedos de, no mí-
nimo, 1,30 metro.

 O piso também deve ser 
considerado na área de la-
zer. Para minimizar quedas 
e melhorar a aderência dos 
brinquedos no chão, invista 
em pisos antiderrapantes e 
com absorção de impactos, 
como as placas de EVA, que 
são emborrachadas.

 O parquinho de madeira 
também é uma opção, mas 

precisa ter manutenção fre-
quente. Foto: Pixabay

 De acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor, 
a construtora do edifício é 
responsável pela manuten-
ção do parquinho, se ele foi 
entregue conjunto à obra, 
durante os primeiros 5 anos. 
Após o período, o síndico 
responde pela manutenção. 
Se o condomínio não possui 
playground, vale o bom sen-
so na hora de propor a ins-
talação de um. Realize mais 
de um orçamento, meça o 
espaço que será utilizado 
(isso é essencial para pedir 
um orçamento) e verifique 
se a empresa que produz os 
brinquedos é certificada de 
acordo com as normas da 
ABNT. Na hora de levar o 
tema para discussão na reu-
nião de condomínio, apre-
sente os dados.

 É importante ter um re-
gistro para manutenção do 
espaço, um livro com orien-
tações, anotações de revi-
sões e cuidados, aberto ao 
público e que seja repassa-
do a cada gestão de síndico. 
Isso garante transparência e 
fiscalização para se manter a 
segurança dos brinquedos.

Mas quanto custa 
um playground?

 Os preços são bem va-
riados. Segundo a Krenke 
Brinquedos, empresa ca-
tarinense especializada 
na fabricação, comercia-
lização e montagem de 
parquinhos completos 
(aqueles com passarelas 
e casinhas), o valor varia 
de acordo com a metra-
gem da área que abrigará 
os brinquedos e o tipo de 
modelo escolhido, mas 
pode custar de R$ 9 mil, 
instalado em uma área de 
25 m², até R$ 70 mil, com 
400 m².

 Uma opção mais em 
conta, mas que depen-
de de uma manutenção 
mais frequente, é a de 
parquinhos em madeira. 
Outra empresa de Santa 
Catarina, a Disneylândia 
Parques Infantis, traba-
lha com madeira nobre, 
faz um projeto arquitetô-
nico para o condomínio 
e possui certificação. De 
acordo com a empresa, 
há projetos a partir de R$ 
500, mas a média de par-
quinhos para condomí-
nios está na faixa de R$ 
1 mil a R$ 4 mil. A ma-
nutenção deve ser anual. 
“Mas o valor varia muito 
do que você quer, já fize-
mos playground que cus-
tava R$ 200 mil”, conta 
um vendedor.
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Condômino: é ilegal obrigar tutor a 
carregar animal no colo

Direito Condominial

O Poder Judiciário já 
se manifestou no 
sentido de ser ilegal 

a convenção ou o regimen-
to interno que preveja que o 
tutor do animal, ao transitar 
pelas áreas comuns, o faça 
com seu cão ou gato no colo.

 O direito de transitar pe-
las áreas comuns é inerente 
ao direito de propriedade de 
cada condômino, sendo este 
uma garantia prevista na 
Constituição Federal. Dessa 
forma, quaisquer restrições 
à fruição da propriedade 
comum devem observar a 
razoabilidade, sob pena de 
indevida violação de direito 
fundamental.

 É abusiva e fere a dignida-
de humana obrigar alguém a 
carregar seu pet, sendo que a 
ameaça de multa pode con-
figurar constrangimento ile-
gal, posto que o transporte 

do animal no colo depende 
da condição física de cada 
pessoa e do porte do animal 
que em vários casos supera 
15 quilos. 

Justiça anulou restrição 
que pode gerar dano 

moral

 A juíza do 1º Juizado Es-
pecial Cível de Brasília jul-
gou procedente o pedido da 
ação para declarar nulas as 
multas impostas pelo condo-
mínio em razão da condômi-
na transportar o seu animal 
no chão nas áreas comuns do 
edifício, tendo fundamenta-
do a sua decisão da seguinte 
forma: “Na hipótese, enten-
do que é necessária a ade-
quação da norma prevista na 
convenção de condomínio 
à lei, pois a determinação 

para que os moradores tran-
sitem com seus animais de 
estimação no colo se mostra 
ilegítima. Se a finalidade da 
norma é prevenir doenças 
e proporcionar segurança 
aos demais moradores esta 
não atinge o seu fim. O fato 
do animal estar no colo, por 
si só, não impede a prolife-
ração de doenças. A fim de 
zelar pela higiene das áreas 
comuns e saúde dos demais 
moradores é direito do con-
domínio exigir do tutor do 
animal: a boa higiene destes, 
a comprovação da aplicação 
das vacinais e vermífugos, 
e nos casos em que o ani-
mal suje as áreas comuns 
a pronta higienização do 
local” (Processo: 0717290-
45.2015.8.07.0016).

 Quanto ao absurdo do 
condomínio impor sacrifício 
irracional para uma pessoa 
carregar peso que pode ser 

impossível de ser suportado 
por vários moradores, crian-
do uma situação humilhan-
te, a Juíza entendeu que “(..) 
a exigência que o morador 
leve seu animal no colo, seja 
no elevador, ou nas áreas co-
muns, torna inviável a posse 
de animais de estimação pe-
los moradores idosos, porta-
dores de necessidades espe-
ciais, ou com problemas de 
locomoção, permanentes ou 
não, caracterizando assim 
violação ao direito de pro-
priedade, previsto no inciso 
XXII do artigo 5º e o artigo 
1.228 do CC/2002. Desta 
forma, entendo ser impres-
cindível para prevalência 
das multas aplicadas a prova 
contundente que o trânsito 
do animal da demandante, 
no chão, pelas áreas comuns 
do edifício acarretou prejuí-
zo ao sossego, à salubridade 
ou à segurança dos mora-

dores (art. 1.336, C.C). Sem 
tal comprovação nos autos, 
impõe-se reconhecer a nuli-
dade das multas aplicadas, e 
o reconhecimento do direito
da demandante a transitar
com seu cão, no chão, des-
de que observado as regras
constantes na legislação vi-
gente.”

 O tutor do animal deve 
prezar pela segurança dos 
demais moradores, utili-
zando guias curtas e/ou fo-
cinheiras ao transportar o 
seu animal. Entretanto, se 
ele sofrer constrangimento 
ilegal por parte do condomí-
nio quanto a seu direito de 
transitar pelo chão com o pet 
pelas áreas comuns do edifí-
cio, pode buscar as medidas 
judiciais contra quem não 
tem noção e que age como se 
fosse um xerife. 

Kênio de Souza Pereira
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Síndicos têm responsabilidades em casos 
de incêndio

Responsabilidade Civil

Manutenção de sistemas de segurança evitam acidentes, incêndios e 
ações judiciais por omissão.

Além de cuidar da ad-
ministração do con-
domínio, dos recursos 

humanos, da prestação de 
contas, e de outras inúmeras 
tarefas do cargo, a função do 
síndico também agrega res-
ponsabilidades legais que 
podem vir a ser cobradas na 
justiça. Um exemplo disso 
é o caso de ocorrências de 
sinistros se houver danos a 
imóveis ou pessoas.

 Para evitar problemas 
como esse, o especialista em 
sistemas preventivos Diego 
Marcelino explica que todo 
sistema de prevenção contra 
incêndio deve ter um projeto 
aprovado no Corpo de Bom-
beiros do município. “Esse 
projeto contém no mínimo 
os chamados sistemas vitais 
que seriam os extintores, 
para combate a pequenos fo-
cos de fogo, as luminárias de 
emergência e placas de sina-
lização de saída, que servem 
para iluminar e direcionar a 
rota de fuga para que os usu-
ários do local possam sair 
em segurança”, explica.

 Segundo Diego, nos pro-
jetos de edificações maiores 
também são adotados o uso 
do hidrante para combate 
direto ao incêndio, o alarme, 
que através de detectores de 

fumaça e acionadores manu-
ais dispara sirenes que auxi-
liam a rápida evacuação do 
local, e o para-raios, que ser-
ve para dissipar com segu-
rança um eventual raio que 
atinja a edificação, eliminan-
do assim o risco de incêndio.

 As responsabilidades ci-
vis estão elencadas no arti-
go n. 1.348 do Código Civil, 
onde se tratam das respon-
sabilidades e punições apli-
cadas em casos de danos 
materiais ou morais ocasio-
nados por ações ou omis-
sões. Porém, em caso de in-
cêndios, a responsabilidade 
civil e criminal do síndico se 
dará não apenas pela falta de 
manutenção, mas também 
pela instalação de equipa-
mentos que não se encaixem 
nas normas. “O responsável 
responderá criminalmente 
de acordo com o resultado 
de suas ações ou omissões, 
como homicídio culposo por 
causa de sua omissão, e le-
são corporal, cabendo, ain-
da, agravantes no que tan-
ge à quantidade de pessoas 
lesadas ou mortas, tipo de 
lesão e sua gravidade, entre 
outros”, destaca o técnico 
em soluções de segurança, 
Rhuan Ingo.

Segundo Ingo, o Código 

Civil especifica que é obriga-
tória ao condomínio a con-
tratação de seguro contra 
incêndio e cabe ao síndico a 
responsabilidade de contra-
tá-lo. Porém, além do risco 
de acidentes, se os equipa-
mentos não estiverem em 
conformidade há risco de o 
seguro se recusar a fazer o 
ressarcimento dos danos se 
a instalação e os equipamen-
tos não estiverem de acordo 
com as normas indicadas, os 
bombeiros podem até libe-
rar, porém as seguradoras 
vão se basear nas normas e 
farão de tudo para não efetu-
ar o pagamento, como ocor-
reu no famoso caso da Boate 
Kiss em Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul.

 Diego complementa lem-
brando que, a situação é ava-
liada da mesma forma que 
uma seguradora de veículo 
se recusa a pagar o conserto 
de um carro quando o mo-
torista é pego embriagado, 
independente de não ter sido 

ele o causador do acidente, 
por entender que assumiu 
toda a responsabilidade por 
seu ato. “O seguro predial 
entende que ao negligen-
ciar o bom funcionamento 
dos sistemas preventivos o 
condomínio assume toda a 
responsabilidade em caso de 
sinistro por fogo”, alerta.

Relatório de manutenções

 Sobre as manutenções 
exigidas para os equipamen-
tos Rhuan Ingo explica que 
no alarme de incêndio, deve 
ser efetuada manutenção 
preventiva e corretiva dos 
sistemas periodicamente 
de acordo com a legislação. 
“Uma vez efetuada a manu-
tenção, a empresa deve for-
necer um relatório ao síndico 
ou responsável expondo as 
condições de funcionamento 
do sistema, registrando data 
e horário, bem como o perí-
odo de garantia dos serviços 
executados”.

 Os especialistas esclare-
cem que a manutenção deve 
ser feita de acordo com a 
norma para cada item, mas o 
interessante é que se vistorie 
pelo menos uma vez por mês 
para assegurar o bom fun-
cionamento. “No para-raios, 
por exemplo, devem ser fei-

tas inspeções visuais para 
checar as emendas de cabos 
ou fitas e suportes para mas-
tros que podem estar dete-
riorando devido à exposição 
direta a intempéries. E uma 
vez por ano deve ser feito um 
teste de resistência ôhmica 
para assegurar que a haste de 
aterramento que se encontra 
enterrada ainda está em ple-
no funcionamento. Em edifi-
cações que possuem as des-
cidas do para-raios internas, 
ou seja, por dentro da es-
trutura de colunas, deve ser 
feito uma vez por ano o teste 
de continuidade elétrica que 
comprovará o bom funciona-
mento das ligações”, salienta 
Diego.

 No hidrante devem-se 
fazer inspeções anualmente 
nas mangueiras e teste hi-
drostático para comprovar a 
estanqueidade da tubulação. 
No caso dos alarmes de in-
cêndio é feito anualmente o 
laudo de pressão sonora que 
analisa o nível de decibéis e 
se todos os módulos de de-
tecção estão funcionando. 
Nas luminárias de emergên-
cia, além das vistorias fre-
quentes, é feito anualmen-
te o laudo de iluminação e 
abandono do local que checa 
o nível de iluminação da rota
de fuga.

Por
Graziella Itamaro |
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Entupimento dos canos nos condomínios: 
respondemos as principais dúvidas

Manutenção

Água retornando dos 
encanamentos, va-
zamentos, água es-

correndo pelo teto e cheiro 
ruim saindo dos ralos, todos 
esses problemas são cau-
sados pelo mesmo motivo: 
entupimento dos canos nos 
condomínios. Diante des-
ta situação, diversas dúvi-
das surgem como quem é o 
responsável pelo conserto? 
Como evitar este problema? 
Como resolvê-lo? Para te 
ajudar a encarar melhor es-
sas situações respondemos 
algumas das principais dú-
vidas. Confira!

Cano entupido, de quem 
é a responsabilidade?

 Para responder essa per-
gunta é fundamental identi-
ficar a origem do problema, 
só assim é possível determi-
nar se o problema de vaza-
mento ou entupimento, é do 
condomínio como um todo 
ou apenas de alguma unida-
de individual. Caso seja pro-
blema na tubulação geral do 
condomínio, é o síndico que 
deve buscar uma solução 
como a contratação de um 

profissional especializado. 
Porém se o problema iden-
tificado for no encanamen-
to do apartamento/casa é 
o morador que deve se res-
ponsabilizar.

O síndico é responsável 
pela manutenção 

preventiva no 
condomínio?

 Sim, é recomendado que 
os condomínios contem com 
um serviço periódico de lim-
peza e manutenção dos enca-
namentos. Essas empresas 

realizam a limpeza, anual ou 
semestral, de todos os ralos 
do condomínio, evitando 
que entupimento dos canos 
nos condomínios aconteçam 
e caso ocorra uma situação 
de emergência, normalmen-
te os contratos já cobrem o 
serviço e o condomínio não 
terá gastos adicionais com o 
desentupimento.

 Além da vantagem de 
evitar qualquer problema 
com entupimentos, este tipo 
de serviço normalmente sai 
mais barato do que contra-
tar a empresa apenas para 
atendimentos emergenciais.

Como os moradores 
podem ajudar a evitar 

os entupimentos?

 O descarte incorreto de 
materiais pelo encanamen-
to ainda é uma das princi-
pais causas do entupimento 
dos canos nos condomínios. 
Fraldas, absorventes, pa-
pel higiênico, palha de aço, 
preservativos, restos de ali-
mentos, embalagens, fios de 
cabelos, etc. devem ser des-
cartados no lixo e não pelos 
ralos.

 Outro item que causa 
preocupação é o óleo de co-

zinha, muitos têm o costume 
de descartá-lo pelo ralo da 
pia, o que pode causar sérios 
problemas. Apesar de ser lí-
quido, o óleo solidifica nas 
paredes dos canos e cria cos-
tas que impede a passagem 
da água, ocasionando entu-
pimentos.

Como o síndico deve 
agir para evitar os 

problemas?

 Além de contratar uma 
empresa capacitada para a 
realização da manutenção 
preventiva é possível que o 
condomínio adquira máqui-
nas desentupidoras e realize 
o serviço internamente, com
um profissional capacitado,
reduzindo ainda mais os
custos.

 O síndico também deve 
investir em campanhas de 
conscientização sobre a im-
portância da prevenção do 
entupimento dos canos nos 
condomínios. Podem ser 
feitos cartazes para morado-
res e funcionários alertando 
sobre as medidas de pre-
venção, além de falar sobre 
o assunto nas assembleias e
reuniões do condomínio.
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Finanças

Moradores de um 
condomínio em 
Vila Velha, no Es-

pírito Santo descobriram dí-
vidas e deram falta de valores 
que somam R$ 899.558,22. 
Com isso, temem ter servi-
ços essenciais cortados por 
falta de pagamento.O síndi-
co foi procurado, mas não 
quis falar com a reportagem.

 O valor, de quase R$ 1 
milhão, é referente às contas 
de água, luz, INSS (relativo 
a 27 funcionários) e ao que 
deveria estar depositado no 
fundo de reserva.

 Eles dizem que o síndico 
foi responsável por gastar 
mais do que a receita permi-
te, além de omitir a situação 
dos condôminos. O síndico 
foi destituído e já houve con-
fusão, briga corporal, pre-
sença da polícia e também 
ameaça de corte de água.

“A gente começou a pes-
quisar e viu coisas erradas. 

Contas de luz, água e do 
INSS dos funcionários que 
não estavam sendo pagas”, 
relata Nice Ribeiro Gomes, 
moradora e eleita a nova 
síndica, após assembleia 
extraordinária realizada em 
junho.

 O grupo conseguiu reu-
nir assinaturas de um quarto 
dos moradores do condomí-
nio e convocou uma assem-
bleia extraordinária para 
pedir explicações ao síndi-
co. Como ele não apareceu, 

foi destituído do cargo. Nice 
foi eleita síndica e um novo 
conselho fiscal foi formado.

 No local, são 496 apar-
tamentos espalhados em 62 
prédios, que formam a cha-
mada 5ª etapa de Coqueiral 
de Itaparica, o condomínio  
Mar Azul.

 Depois de terem acesso 
às contas, os moradores des-
cobriram que as dívidas da 
água eram de R$ 70.766,30; 
da luz, de R$ 27.953,46, am-

bas até o mês de julho. No 
caso do INSS, o montante da 
dívida é de R$ 490.527,29, 
até abril deste ano. O fun-
do de reserva deveria ter R$ 
310.11,17, segundo morado-
res.

 “Isso tem tudo documen-
to. É inclusive objeto de pro-
cesso”, afirma a advogada 
Ana Paula Casagrande, que 
representa o grupo eleito 
para administrar o   condo-
mínio  junto com Nice.

Processo

 A advogada se refere à 
ação de prestação de contas 
em face do síndico que esta-
va à frente do   condomínio 
há 9 anos.

 Em contrapartida, o sín-
dico destituído entrou com 
uma ação na Justiça com 
pedido de reintegração e 
manutenção de posse. A au-
diência está marcada para o 
dia 25 de agosto e vai definir 
quem é o síndico de fato.




