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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 20 ------
PIS 23 ------
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Nossa Mensagem

Este a Folha do sindico 
traz para você leitor 
temas muito relevan-

tes para seu dia a dia na ges-
tão condominial. 

 A coluna trabalhista des-
taca as principais duvidas 
sobre a terceirização de Mao 
de obra em condomínios. 
Vale a pena contratar funcio-
nários terceirizados? Quais 
as responsabilidades do con-
domínio? E das empresas 
terceirizadas? Veja tudo isso. 

 Na coluna Direito Con-
dominial , Dr. Kênio Pereira 
alerta para um perigo imi-
nente: o depósito de objetos 
nas garagens. Qual a postu-
ra do condomínio? Quais as 
medidas para coibir esta si-
tuação tão perigosa?. 

  Na coluna Assessoria 
Condominial do Dr. Condo-
mínio Aldo Junior este mês 
o tema é: Como o sindico é 
avaliado? Como os condô-
minos enxergam o sindico 
em sua gestão, como aplicar 
a inteligência emocional e 
muito mais!  Vejam as dicas 
importantes do Dr. Condo-
mínio.  

 Na matéria de capa, a 
polêmica é: Qual o limite ao 
poder de demitir do Sindico? 
O que diz a Lei? A convenção 
condominial pode interferir 
nestas decisões? Quais são 
as formas legais de efetivar 
demissões? Leia e entenda 
todos esses limites.  

  É isso ai... A folha do sin-
dico mais uma vez, traz para 
você sindico do DF um jornal 

diversificado com tudo aqui-
lo que um gestor condomi-
nial precisa saber. Estar bem 
informado é aqui na Folha 
do Sindico!         

 Boa Leitura !  

 A Folha do Síndico deseja 
a todos os seus leitores um 
Feliz Natal e um ano novo 
repleto de alegrias.

 Boas Festas!   
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Síndico e zelador devem saber como orientar 
moradores de mudança

Logística
Como organizar mudanças em 

condomínios
Veja as excelentes 

oportunidades que o seu 
condomínio tem para fazer 

dinheiro extra

Oferecimento:

Finanças Condominiais

Fazer uma mudança 
requer muito plane-
jamento, seja ela para 

uma casa ou condomínio. E 
essa organização prévia não 
é dever somente do morador 
que está chegando ou saindo 
do local.

 O primeiro passo para 
sanar qualquer tipo dúvida é 
haver no regulamento inter-
no do condomínio um item 
específico sobre o assunto. 
Lá devem constar alguns tó-
picos como:

• Horário permitido: em ge-
ral, das 8h às 18h. Aos sá-
bados, das 8h às 14h

• Dias da semana: a maioria 
dos condomínios sugere 
que as mudanças sejam 
feitas apenas de segunda 
a sexta. Aos sábados não é 
comum, mas pode ocorrer. 
Mudança aos domingos, 
via de regra, não é permi-
tida

• Necessidade de agenda-
mento prévio – assim se 
evita duas ou mais mu-
danças no mesmo dia, ou 
uma mudança e uma obra. 
Assim, o elevador não fica 

sobrecarregado.

• Responsabilidades do 
condômino caso haja dano 
às áreas comuns durante 
o manuseio dos móveis, 
como avarias ao elevador, 
risco de paredes, estragos 
na pintura, etc

• Caso o proprietário não es-
teja presente no momento 
da mudança, especificar 
quem de sua confiança irá 
acompanhar o processo – 
isso evita futuros proble-
mas para o condomínio

O que o morador de 
mudança deve saber:

• Informar-se sobre horá-
rios e dias permitidos

• Realizar agendamento 
prévio

• Não jogar as caixas de pa-
pelão no lixo. O faxineiro 
poderá recolhê-las no dia 
seguinte

• Atentar para o descarte 
correto do que sobrou da 
mudança

• Caso não tenha recebido, 
pedir para o síndico uma 
cópia do regulamento in-
terno do condomínio

• Não arrastar os móveis 
após o horário permitido

• nformar-se sobre horários 
permitidos e regras refe-
rentes a barulhos no con-
domínio

O condomínio 
também deve se 

organizar:

• Revestir o elevador de ser-
viço com acolchoado

• Escalar um funcionário 
para ficar de olho na ga-
ragem enquanto essa fica 
aberta para que a mudan-
ça entre

• Ter um funcionário, de 
preferência o zelador ou o 
gerente predial, acompa-
nhando toda a mudança

• Orientar e informar ao 
funcionário da faxina que 
aquele dia ele deve atentar 
para a limpeza da área que 
foi o caminho utilizado 
pela mudança

• Registrar previamente os 
dados da mudança, como: 
nomes dos envolvidos, 
qual a empresa, horários, 
responsáveis, etc.

Fonte: Sindiconet

O seu condomínio 
está aproveitan-
do ao máximo as 

oportunidades para fazer 
dinheiro extra? Entenda 
de que forma isso é possí-
vel com algumas dicas que 
preparamos para você!

Venda o lixo reciclável 
do condomínio

 Vender o lixo do seu 
condomínio é uma exce-
lente opção! Fazendo isso, 
além de incentivar uma 
atitude mais consciente 
dos condôminos, a cole-
ta seletiva, você consegue 
dinheiro para investir em 
melhorias. 

Disponibilize espaço 
para publicidade

 A publicidade dentro 
do seu condomínio é outra 
opção de lucro. Você pode 
fazer isso com anúncios em 
elevadores, adesivos, TVs 
ou folhetos na recepção. Em 
um condomínio de grande 
circulação de pessoas, essa 
atitude é muito atrativa.

O dinheiro do seu 
condomínio pode valer 

muito mais

 É importante que todo 
condomínio tenha obje-
tivos para investimentos. 
Com recursos separados 
para uso em curto, médio e 
longo prazo, defina os ob-
jetivos conforme a necessi-
dade financeira do condo-
mínio, ou seja, de acordo 
com a prioridade de des-
pesas e manutenção, previ-
são de emergências ou até 
futuras reformas. Separe o 
dinheiro e aplique em in-
vestimentos adequados.

Assim, você deixa apenas o 
necessário aplicado no in-
vestimento de curto prazo 
e destina os demais recur-
sos às aplicações de longo 
prazo, que possuem maior 
rentabilidade, devido ao 
tempo de aplicação. 

Não basta fazer 
dinheiro, tem que 

investir no lugar certo

 Uma excelente opção 
são as cooperativas de cré-
dito, que oferecem produ-
tos de investimento similar 
aos bancos tradicionais e 
ainda distribuem parte dos 
resultados aos associados.

 Aplicando os recursos 
em cooperativas de crédito 
seu condomínio participa 
da divisão dos resultados, 
ou seja, seu condomínio 
tem mais uma forma de 
ganhar dinheiro extra. O 
Síndico do Ed. Residencial 
Parque Ql 25, Helon Flo-
rindo, que decidiu aplicar 
os recursos do residencial 
no Sicoob Credijustra, con-
seguiu reformar a piscina 
com o dinheiro da parti-
cipação nos resultados.  
“Ano passado recebemos 
um valor de aproximada-
mente R$ 4.000,00 da 
distribuição de resultados. 
Em obra, todo centavo 
conta. Com a chegada des-
ses recursos ficamos muito 
satisfeitos, pois nos permi-
tiu melhorar a negociação 
com o fornecedor e presta-
dor de serviços para o pa-
gamento à vista do serviço. 
O resultado foi excelente.” 

 Seguindo essas dicas o 
seu condomínio pode fazer 
dinheiro extra e melhorar a 
qualidade de vida dos con-
dôminos!
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Matéria Capa

O limite ao poder de demitir do síndico

Praticamente todo 
mundo sabe que os 
funcionários de con-

domínio podem ser demiti-
dos pelo síndico, a qualquer 
momento, respeitada a le-
gislação trabalhista. O que 
pouca gente sabe é que tal 
poder do síndico pode sofrer 
limitações impostas pela 
convenção do condomínio, 
pelo regimento interno ou 
mesmo por deliberação de 
assembleia geral extraordi-
nária.

 Em princípio, todo o po-
der de contratar e demitir 
funcionários é exclusivo do 
síndico, na sua qualidade de 
representante legal do con-
domínio. Tem ele compe-
tência para decidir, isolada-
mente, usando unicamente 
seu próprio discernimento 
e vontade nos casos de dis-
pensa de qualquer dos fun-
cionários do prédio.

 Tal poder discricionário 
tem sido, não raro, motivo 
de grandes conflitos, espe-
cialmente nos casos que, em 
razão de longos anos de ser-
viços prestados e da amizade 
granjeada com os morado-
res, o zelador ou o porteiro 
estabeleceram uma espécie 
de estabilidade social no edi-
fício, passando a fazer parte, 
como se diz popularmente, 
do patrimônio do condo-

mínio. É de conhecimento 
de muitos, várias rebeliões, 
com convocação de assem-
bleia e ameaças de uns con-
tra outros, por ter o novo 
síndico demitido o zelador 
de muitos anos de casa.

 Para evitar que a demis-
são de funcionários se tor-
ne o pomo de discórdia da 
administração ou que parte 
dos condôminos se sintam 
indignados com o fato, é 
possível estabelecer regras 
quanto às relações emprega-
tícias no condomínio.

 A Lei do Condomínio é 
muito clara ao fixar, como 
uma das principais missões 
do síndico, cuidar dos inte-
resses do condomínio:

Lei 4.591/64, Lei 
dos Condomínios 

em Edificações

Art. 22. Será eleito, na 
forma prevista pela Con-
venção, um síndico do 
condomínio, cujo man-
dato não poderá exceder 
de 2 anos, permitida a 
reeleição.

1º – Compete ao síndico:

a) representar ativa e 
passivamente, o condo-
mínio, em juízo ou fora 
dele, e praticar os atos 
de defesa dos interesses 
comuns, nos limites das 
atribuições conferidas 
por esta Lei ou pela Con-
venção;.......................

 A convenção poderá nor-
matizar o assunto, determi-
nando, por exemplo, que a 
demissão de funcionário seja 
feita pelo síndico somente 
após ouvir (e obter a apro-
vação) do conselho consulti-
vo, ou que, se o funcionário 
tiver mais de cinco anos de 
contrato, a aprovação deve-
rá ser obtida em assembleia, 
com o que eu não concordo. 
Se, por um lado, o síndico 
pode estar equivocado na 
demissão, por outro, somen-
te ele será responsabilizado 
por questões causadas pelos 
funcionários que venham a 
provocar prejuízos ao con-
domínio ou às pessoas que o 
frequentam. Além disso, não 
é difícil imaginar a perda de 
autoridade que isso pode 
provocar.

 São apenas hipóteses, 
que não invalidam qualquer 
proposta que atenda aos in-
teresses dos condôminos, 
que são os verdadeiros de-
tentores do poder no condo-
mínio.

 Embora a lei mencione 
apenas a convenção, enten-
do que restrições nesse sen-
tido, por mais que eu não 
concorde, também podem 
ser inseridas no regimento 

interno ou simplesmente 
aprovadas em assembleia 
geral extraordinária do 
prédio. Nestes casos, a for-
ça mandamental das reso-
luções condominiais seria 
menor, tendo mais o caráter 
de recomendações do que 
propriamente de regras que 
o síndico deveria rigorosa-
mente cumprir. Sua deso-
bediência constituiria, por 
assim dizer, uma infração 
menor do síndico, o que não 
impediria, entretanto, que 
fosse chamado à responsa-
bilidade e destituído pelos 
condôminos, se acharem 
que foram desrespeitados 
em sua vontade.

 O tema é polêmico e 
não comporta uma solução 
pronta para cada condo-
mínio, mas é bom que seja 
levado à discussão em uma 
próxima assembleia, para 
que os titulares das frações 
ideais do condomínio fi-
quem conscientes de que o 
problema pode ser regula-
mentado, aliviando-se o sín-
dico, em parte, de seu ônus 
de terminar ou não o víncu-
lo empregatício de pessoa 
tão próxima de todos. Volto 
a afirmar, sou contra.

Fonte:  sindicoagora



7Novembro / Dezembro de 2018

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho | Do campo 

para a históriaRiver faz virada para 
a eternidade

Rodriguinho pode ser primeiro 
reforço de Flamengo com Landim

O poder de renovação 
do futebol brasilei-
ro ainda é um de 

seus diferenciais. Enquan-
to garotos se mandam 
para mercados mais ricos, 
outros já estão na fôrma. 
Quase regra, depois de de-
fenderem equipes da pri-
meira linha lá fora, voltam 
para viver aqui os últimos 
anos de carreira. 

 Neste fim de tempora-
da, três dos principais jo-
gadores dos anos 2000 se 
aposentaram: Jefferson, 
Renato e Emerson. Certa-
mente, se jogassem juntos 
há dez anos atrás, forma-
riam a espinha dorsal de 
um time multi-campeão.

 Jefferson e Renato en-
traram em campo mais de 
400 vezes por Botafogo e 
Santos, respectivamente. 
Emerson jogou quase 200 
partidas pelo Corinthians. 
Na galeria de troféus, há 
Estaduais, Brasileiros, Li-
bertadores, Mundial, con-
vocações para a Seleção. 
Jefferson disputou a Copa 
de 2014. 

 Independentemente do 
time de coração, o torcedor 
admirou os três. Jefferson 
fez muitos milagres e tem 
diversos prêmios indivi-

duais de melhor goleiro. 
Somente sua presença em 
campo transformou o al-
vinegro em time competi-
tivo. Não é muito comum 
o goleiro ser o melhor da 
equipe. Jefferson foi, e por 
muito tempo.

 Usando um termo an-
tigo, mas significativo, 
Renato jogava de terno. 
Corria entre as duas inter-
mediárias, cabeça ergui-
da, era preciso nos passes. 
Diego, Robinho, Alberto, 
Leo, Elano, devem um pe-
dacinho de suas carreiras a 
Renato.

 Emerson foi um papa-
-títulos. Depois de longo 
período ganhando dinhei-
ro no Japão e no Catar, 
desandou a conquistar tí-
tulos no Brasil: entre 2009 
e 2013, pelo Flamengo, 
Fluminense e Corinthians, 
ganhou três Brasileiros, 
três Estaduais, uma Liber-
tadores (marcou os dois 
gols na final contra o Boca 
Juniors), um Mundial de 
clubes.

 Se esses meninos que 
estão surgindo no futebol 
tiverem aprendido alguma 
coisa com os três, certa-
mente, terão uma carreira 
mais promissora.

Os torcedores do Boca 
Juniors julgavam po-
der para sempre tirar 

onda dos rivais do River Pla-
te com o apelido de galinhas. 
Nasceu a gozação depois de o 
River abrir 2 x 0 na finalíssi-
ma da Libertadores de 1966 
contra o Peñarol, sofrer o 
empate e perder o troféu na 
prorrogação.

 Mais de 52 anos depois, o 
River virou da mesma forma 
e sobre seu maior adversário. 
O Boca foi melhor no primei-
ro tempo, mas a estratégia 
e as alterações da segunda 
etapa transformaram a fina-
líssima. Quintero entrou no 
lugar de Ponzio.

 Com mais triangulações, 
criou a jogada do empate, de 
Pratto. Levou para a prorro-
gação que o Boca disputou 
com um homem a menos, pela 
expulsão do volante Barrios.

 O River venceu uma final 
épica. Não apenas por tudo 
o que aconteceu, mas pela 
partida emocionalmente em 
que foi superior a seu maior 
rival.

 Venceu também por 
acreditar num trabalho com 

Um acordo avançado 
já existe entre o gru-
po vencedor da elei-

ção do Flamengo, conduzido 
pelo novo presidente Rodol-
fo Landim, e o meia Rodri-
guinho, ex-Corinthians.

 Duas semanas atrás, 
quando Renato Gaúcho acer-

continuidade, que completa 
cinco temporadas sob o co-
mando de Marcelo Gallardo.

 Só um jogaço com tan-
tos ingredientes poderia ser 
maior do que o vexame de 
Buenos Aires. Conseguiu ser.

tou a permanência no Grê-
mio, houve um pedido para 
Rodriguinho esperar. Em 
parte porque o meia era um 
desejo do treinador. Segun-
do para não correr o risco 
de algo sair errado e repetir 
a negociação mal-sucedida 
com Renato.

 É provável que a negocia-
ção volte a avançar nesta se-
mana, depois da eleição con-
firmada. Quem trabalhou 
com Rodriguinho, atual-
mente no Pyramids (Egito), 
desde seu início no América 
Mineiro diz que seu sonho 
sempre foi jogar pelo Fla-
mengo.
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Trabalhista

6 dúvidas sobre terceirização de serviços 
em condomínio

Se organizar uma casa 
já dá trabalho, imagina 
um condomínio? São 

pequenos detalhes e preo-
cupações diárias que fazem 
parte da rotina do síndico ou 
da administração do condo-
mínio. No entanto, será que 
todas as tarefas precisam ser 
necessariamente realizadas 
pelo síndico ou pelo admi-
nistrador? Para realizar os 
serviços do condomínio com 
mais agilidade, segurança e 
otimização e ainda poupar 
dor de cabeça para os admi-
nistradores, existe uma exce-
lente solução: a terceirização 
de serviços.

 Confira as principais dú-
vidas dos síndicos na hora de 
contratar uma empresa que 
terceiriza serviços:

1. De quem é a respon-
sabilidade dos serviços 
prestados? Do síndico 

ou da empresa terceiri-
zada?

 Quando se contrata uma 
empresa terceirizada para 
um condomínio, é importan-
te destacar que a responsabi-
lidade dos serviços prestados 
fica a cargo do contratado, 
ou seja, da empresa de ter-
ceirização. Logo, ela é res-
ponsável pela contratação 
dos funcionários (desde a 
equipe da limpeza até a se-
gurança e a portaria), assim 

como pela capacitação e pelo 
gerenciamento deles. Por-
tanto, o síndico não preci-
sará gerenciar o pessoal que 
irá realizar essas tarefas, por 
exemplo: algum funcionário 
faltou? A responsabilidade é 
da empresa terceirizada.

2. Então, os funcio-
nários devem prestar 
contas somente a sua 

empresa?

 Isso. Os empregados de-
vem prestar contas somente 
ao seu empregador, ou seja, 
a empresa de terceirização 
de serviços contratada pelo 
condomínio.

3. O síndico pode fiscali-
zar o serviço da empresa 

contratada?

 Sim, ele pode e deve fazer 
a fiscalização. Se perceber 
que existe atraso de funcio-
nários ou não cumprimento 
de atividades, como contra-
tante ele está em seu direi-
to de reivindicar um bom 
serviço. Mas, nesse caso, o 
síndico não deve abordar di-
retamente os funcionários, 
mas sim a empresa de ter-
ceirização, uma vez que ela é 
responsável pela equipe.

4. E quanto ao custo?

 Com certeza vale muito 
mais a pena contratar uma 
empresa terceirizada. O cus-
to é muito mais reduzido se 
comparado à contratação 
de uma equipe própria. Sem 
falar que dá muito menos 

trabalho. A empresa de ser-
viços terceirizados também é 
responsável pelo pagamento 
dos funcionários, vales, au-
xílios, férias, gastos e outras 
obrigações. Para a adminis-
tração do condomínio, só é 
necessário “fechar” com a 
empresa.

5. O serviço terceirizado 
realmente é bom?

 Com certeza. Caso algum 
funcionário precise faltar, a 
empresa já “repõe” com ou-
tro empregado, uma vez que 
é de responsabilidade dela. 
Essas substituições são rápi-
das. No caso de condomínios 
que não contratam empresas 
terceirizadas, substituir um 
funcionário não é tão fácil. 

É preciso encontrar rapida-
mente e ainda pagar à par-
te um folguista para isso. 
O mesmo acontece quando 
alguém está de férias: o sín-
dico ou os moradores nem 
percebem a falta de um fun-
cionário, pois a empresa de 
terceirização já colocou ou-
tra pessoa no lugar.

6. Existe alguma lei so-
bre esse assunto e o que 
ela fala?

 Existe. Inclusive, o con-
trato deve seguir as obri-
gações de ambos os lados 
previstos na legislação. Se 
todos os aspectos estiverem 
claros no contrato, a relação 
condomínio-empresa de ter-
ceirização será ótima, pois os 
dois estarão cientes de suas 
obrigações. A lei diz que o 
condomínio não pode ter li-
gação direta com o funcioná-
rio terceirizado. Como já foi 
dito, o síndico deve se dirigir 
diretamente a empresa con-
tratada, independentemente 
do assunto.

 A lei também diz e vale 
destacar novamente que 
tudo relacionado ao funcio-
nário (capacitação, contrata-
ção, carga horária, pagamen-
to, monitoramento, entre 
outros) é responsabilidade 
exclusiva do prestador de 
serviço terceirizado.
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Área Comum

Condomínios criam mais regras para controlar 
bagunça e visitantes no verão

No condomínio de 11 
torres em que vive a 
bióloga Renata Gui-

marães, 48, na zona oeste de 
São Paulo, só moradores po-
dem usar a piscina. Porém, é 
comum ver pessoas de fora 
do prédio no local.

 No portão da área de la-
zer, um funcionário confere 
os nomes dos moradores ca-
dastrados no site do condo-
mínio. “Mas tem gente que 
cadastra visitantes só para 
usar o espaço”, diz Guima-
rães. Agora, a entrada de 
convidados está sendo nego-
ciada. “Poderia ser permiti-
do levar um amigo, mas não 
várias pessoas”, afirma.

 Segundo a gerente-geral 
da administradora de con-
domínios ItaBrasil, Vânia 
Dal Maso, “os moradores de-

vem decidir em assembleia 
se poderão levar visitantes e 
quantos serão”.

 Proibir convidados pode 
não valer a pena em prédios 
menores. “Às vezes, a pis-
cina é tão pouco usada que 
não faz sentido ser rigoroso”, 
diz Luis Brancaglion, síndico 
de um condomínio com 80 
imóveis.

 Para ele, antes de fazer a 
instalação, é preciso avaliar 
bem as despesas e a perspec-
tiva de uso do espaço. “Se eu 
me mudar daqui, não quero 
mais saber de prédio com 
piscina, porque só dá despe-
sa”, diz.

 No condomínio em que 
Fábio Vincentori é síndico, 
em Santo Amaro, cada um 
dos 208 imóveis pode levar 

até dois visitantes à piscina. 
“De vez em quando, perce-
bemos que alguém levou 
um visitante a mais, mas se 
não atrapalha ninguém tudo 
bem.”

 Em empreendimentos 
grandes, o controle de acesso 
é importante para evitar que 
a piscina fique mais cheia do 
que a sua capacidade, mas 
também é questão de segu-
rança.

 Quando foi síndico de um 
condomínio de três torres 
em São Caetano, Danilo da 
Silva criou um sistema com 
pulseiras e chaveiros eletrô-
nicos para impedir a entrada 
de pessoas não autorizadas. 
“Isso ajudou os pais a monito-
rar o acesso das crianças”, diz.

Fonte: Folha de São Paulo

MERGULHO SUPERVISIONADO
Regras mais comuns para uso da piscina no prédio

PROTEÇÃO
Bronzeadores deixam a água engordurada e geralmen-
te são barrados. Os frequentadores devem tomar uma 
ducha antes de entrar na piscina

CONTROLE
O acesso de crianças à piscina sem um adulto respon-
sável pode ser limitado. A idade mínima para ir sozi-
nho vai de 7 a 12 anos

ROUPA
Os condomínios costumam pedir que os moradores só 
frequentem a área em trajes de banho e não é permiti-
do tomar sol ou nadar nu, claro

COMIDA E BEBIDA
Trazer alimentos e bebidas de casa é proibido porque 
pode sujar a água. Também não é permitido levar gar-
rafas de vidro nem caixas de som

Por
ANA LUIZA TIEGHI |
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Garagem é área comum e não 
pode ser utilizada para depósito

Direito Condominial

Kênio de Souza Pereira

Garagem pode ser pon-
to de atrito entre vi-
zinhos em condomí-

nios e gerar muita discussão

Garagem muitas vezes é foco 
de discussão em condomí-
nios. Entender como funcio-
na o direito de uso das áre-
as privativas e comuns nos 
condomínios é fundamental 
para a boa convivência. Áre-
as comuns como a garagem 
tendem a ser um ponto de 
atrito entre vizinhos, quando 
um deles começa a utilizar 
o espaço destinado aos veí-
culos ou à área de manobra 
como depósito de objetos 
domésticos, móveis, vasos 
de plantas ou até mesmo en-
tulho.

 Os moradores de aparta-
mentos precisam compreen-
der que a área privativa da 
sua propriedade fica restrita 
à parte interna do imóvel, 
isto é, da porta de entrada 
para dentro, sendo que da 
porta para fora, o que inclui 
a garagem do edifício, cons-
titui área comum. Confor-
me o § 2º do art. 2º da Lei 
nº4.591/64, bem como o § 1º 
do art. 1.331 do Código Civil, 
qualquer vaga de garagem, 
mesmo que possua matrícu-
la individualizada no Ofício 
de Registro de Imóveis, con-
siste propriedade exclusiva.

 Pelo fato das vagas não 

possuírem paredes que as 
isolem, nem grades ou afins, 
pois sobre tal espaço todos 
podem transitar livremen-
te, a garagem é qualificada 
como área comum. 

 Quando um morador, 
agindo de maneira indivi-
dualista, utiliza-se da sua 
vaga de garagem ou mesmo 
da área de manobra, como 
depósito, para instalar ar-
mários ou box de despejo, 
chegando às vezes a cercar a 
vaga com grades, ocorre in-
fração e a mudança da desti-
nação do local.

Postura deve ser 
combatida

 Essa postura inadequa-
da deve ser combatida para 
evitar que outros moradores 
ajam da mesma forma, o que 
poderia resultar em um des-
vio da finalidade da garagem 
a ponto da bagunça se trans-
formar na regra e após anos 
não ser mais possível corri-
gir. Além disso, é essencial 
que as vagas fiquem livres 
para os veículos, seja para 
estacionamento ou para 
manobras, podendo essas, 
inclusive, ocorrerem dentro 
das vagas vizinhas para faci-
litar a entrada e saída de veí-
culos.

 Se fosse viável a insta-
lação de box de despejo no 

edifício, o construtor o teria 
feito, pois seria um elemento 
que agregaria valor ao apar-
tamento, permitindo o au-
mento do preço cobrado dos 
compradores.

Tolerância e bom senso

 Nada contra o morador 
colocar, eventualmente, um 
objeto ou um material de 
uma obra por um ou dois 
dias na garagem, desde que 
não cause transtorno. É co-
mum uma pessoa precisar 
de um tempo para o reco-
lhimento definitivo desses 
itens. Entretanto, a utiliza-
ção irregular da garagem 
afeta o visual do local e ne-
nhum vizinho é obrigado a 
tolerar permanentemente a 
“poluição” de uma parte da 
sua moradia. É desrespeito-
so colocar entulhos sem en-
sacar por vários dias geran-
do poeira e sujando os pisos 
e os automóveis. Da mesma 
forma é inaceitável alguém 
tratar a garagem ou os cor-
redores das escadas como 
depósito de lixo ou despejo, 
pois o visual limpo gera bem 
estar e demonstra o bom 
nível social dos moradores. 
Mas, para quem não en-
tende isso, o pagamento de 
multa ou dos custos de um 
processo judicial certamente 
motivará uma reflexão sobre 
o caso.
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Assessoria Condominial

Diretor da JR Office
e da Folha do Síndico

Por
Aldo Junior |

Como o síndico é avaliado? 

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

Quais são os compor-
tamentos do sindico 
mais valorizados pela 

comunidade de um condo-
mínio e pelo mercado condo-
minial? O melhor que pode-
mos fazer primeiramente é 
observar. 

 Observar os síndicos de 
sucesso, os síndicos de re-
ferencia e aqueles que per-
duram por longos anos em 
suas gestões. Alguns podem 
dizer, mas muitos síndicos 
ficam muito tempo no cargo 
pela omissão da maioria, tal 
afirmativa é verdade, mas 
ninguém fica tanto tempo a 
frente de uma gestão apenas 
por omissão dos condômi-
nos, existem virtudes implí-
citas com certeza. 

  Como eles se compor-
tam? Como conquistaram a 
confiança dos condôminos? 
Como reagem as pressões di-
árias? Todas essas perguntas 
precisam ser respondidas, 
pois elas são fundamentais 
para sua avaliação como sin-
dico. 

 Todos os condomínios 
têm públicos diferentes, cul-
turas e particularidades dis-
tintas, portanto os primeiros 
meses do sindico em primei-
ro lugar é necessário: ouvir, 
aprender a se adaptar, e en-

tender como a comunidade 
reage as ações administrati-
vas por ele implementadas. 

 Faça como um cliente 
bancário: deposite, aplique e 
depois obtenha rentabilida-
de. Assim deve ser o proce-
dimento para que o sindico 
possa ser avaliado. Deposite 
credibilidade, honrando os 
pagamentos em dia, prati-
que o estrito cumprimento 
da convenção e do regimen-
to interno, não abra exceções 
aos inadimplentes, aplique 
métodos inteligentes de ges-
tão, de relação interpessoal 
com colaboradores e condô-
minos, assim os resultados 
serão sempre satisfatórios.  

 Praticar o bom senso é 
muito importante na fase 
inicial de uma gestão. Como 
exemplo, podemos citar as 
aplicações de multas. É de 
bom tom, que o gestor con-
dominial avalie criteriosa-
mente a aplicação de uma 
multa ao condômino. Muitas 
penalidades são aplicadas 
sem comprovação incontro-
versa da infração, sem qual-
quer fundamentação jurídi-
ca, e muitas apenas impostas 
por implicância do sindico 
com o condômino.  

 Comportamento positivo 
e pró-ativo gera resultado 
favorável, é quase matemá-
tico. A forma como se portar 

em público, como conduzir a 
gestão administrativa, finan-
ceira e de relacionamento 
com os condôminos e com os 
colaboradores será decisiva.

 Nas reuniões informais 
com conselheiros fiscais, 
ou em assembleias gerais, 
a postura firme do sindico, 
o profissionalismo e a ética
trará segurança aos interes-
sados e potencializará os re-
sultados de gestão. Agir nos
termos da legislação, sem-
pre pautando as propostas
nos ditames da convenção,

propondo sempre de forma 
ponderada e nunca impondo 
nada, são diferenciais im-
portantíssimos. 

 Outro fator extraordiná-
rio para avaliação do sindico 
é a aplicação da inteligên-
cia emocional nas relações 
condominiais. Essa técnica 
se bem aplicada e desen-
volvida, certamente levará 
os condôminos a poderem  
concluir e avaliar: será que 
podemos realmente confiar 
neste sindico? Tudo vai de-
pender da inteligência emo-
cional aplicada a cada caso e 
nas formas de postura admi-
nistrativa da gestão. Clareza, 
transparência e honestidade 
também são pré-requisitos 
que sedimentam as futuras 
pretensões do sindico na 
gestão condominial. 

 Portanto síndicos: que-
rem ser bem avaliados? Pri-
meiro observe, seja pontual, 
entenda as particularidades 
do condomínio, seja profis-
sional no cumprimento das 
normas, controle suas emo-
ções e seja transparente e 
honesto, esta é a formula!  
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Sustentabilidade

Implantação de sistema de energia solar em 
condomínios: é viável?

Hoje é possível instalar placas fotovoltaicas em seu condomínio e produzir 
energia solar que será abatida da conta de luz. E isso pode até gerar lucro.

Por
Manoela Imamura Hernandez |

A utilização de energia 
solar está em cres-
cimento constante. 

Dentre todas as energias 
alternativas, esta é a que re-
cebe mais investimento em 
desenvolvimento todos os 
anos. Cerca de 185 milhões 
de placas solares foram ins-
talados no mundo entre 
2014 e 2015, e o que era an-
tes concentrado em países 
ricos, hoje está atendendo a 
demanda de países em de-
senvolvimento. Essa energia 
é considerada limpa, pois é 
uma técnica de neutraliza-
ção de carbono, é pratica-
mente inesgotável, acessí-
vel para os consumidores e 
apresenta um boa relação 
custo/benefício.

 A aplicação residencial 
também está se tornando 
mais comum, depois da re-
solução da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
482/2012 sobre a energia 
solar distribuída. O brasi-
leiro pode gerar sua própria 
energia elétrica de fontes 
renováveis ou de cogeração 
qualificada, além de receber 
créditos sobre o excedente 
produzido - essa produção 

é chamada de microgera-
ção (inferior a 75 kW) e de 
minigeração (superior a 75 
kW) distribuída. Isso incen-
tivou o investimento de resi-
dências em painéis fotovol-
taicos, pois proporcionam 
independência energética, 
causam menos impactos no 
meio ambiente e podem até 
gerar lucros. Além de gerar 
energia elétrica, as placas 
solares podem servir para o 
aquecimento de água, o que 
também traz uma economia 
de eletricidade ou gás.

 Mas é possível instalar 
um sistema fotovoltaico em 
prédios? Sim, hoje é possí-
vel tornar seu condomínio 
mais sustentável utilizan-
do energia solar por meio 
da geração compartilhada 
estipulada pela resolução 
687/2015 da Aneel. Essa 
geração compartilhada é 
realizada por múltiplas uni-
dades consumidoras, como 
é o caso dos condomínios. A 
energia elétrica gerada será 
compartilhada entre todos 
os apartamentos e também 
nas áreas comuns.

Vamos entender melhor 

como funciona a instalação 
de placas solares para ge-
ração de energia elétrica… 
Uma empresa especializada 
irá analisar a viabilidade do 
caso e propor um projeto 
com um sistema de ener-
gia solar personalizado, no 
caso, para seu condomínio. 
É necessário toda uma do-
cumentação junto com a 
distribuidora de energia e 
sua aprovação. Após, é pos-
sível a instalação dos coleto-
res solares e o início da ge-
ração de energia pronta para 
utilização; de noite, o usuá-
rio deve consumir a energia 
da concessionária, já que 
não há sol. Entretanto, no 
caso da energia injetada na 
rede ser maior que a ener-
gia consumida, o gerador 
recebe tal crédito que pode 
ser utilizado para abater da 
própria conta do fim do mês 
ou da conta de outro local; 
por exemplo: a casa de um 
familiar (estando no mes-
mo estado), gerando lucros 
ao usuário. Portanto, além 
de diminuir os gastos com a 
energia vinda da concessio-
nária, caso a produção dos 
painéis seja maior que o con-
sumo do local, os moradores 

podem ganhar créditos.

 Existem algumas opções 
de locais para instalação: os 
telhados de cada prédio são 
os locais mais indicados, 
pois recebem mais radiação 
solar. Mas se a área destina-
da à instalação for pequena, 
o projeto pode não ser viá-
vel; ou caso seu condomínio
tenha uma grande área ex-
terna, instale nas áreas co-
muns. Existe ainda a opção
de instalação das placas nas
fachadas dos prédios, porém
ainda não é tão usual. O ta-
manho do espaço de instala-
ção irá interferir na quanti-
dade de energia gerada, mas
mesmo em áreas pequenas,
haverá como reduzir a conta
de luz dos meses subsequentes.

 Se problemas como falta 
de espaço, baixo índice de 
radiação solar ou quaisquer 
outros inviabilizarem o pro-
jeto, não se preocupe. Exis-
te outra solução que estará 
disponível em um futuro 
próximo. Hoje existem os 
chamados condomínios so-
lares, que são grandes áreas 
contendo diversos painéis 
fotovoltaicos, parecidas com 

a da foto abaixo.

 Alguns desses condo-
mínios solares já estão em 
funcionamento, principal-
mente no Nordeste e no 
Sudeste - outros projetos 
são planejados para outras 
regiões. O seu condomínio 
pode comprar ou alugar lo-
tes de placas fotovoltaicas. 
O princípio funciona como 
já explicado anteriormen-
te: a energia produzida pelo 
seu lote vai para a rede de 
distribuição e essa energia 
será compartilhada com o 
proprietário do lote. Porém, 
a Aneel só permite ao consu-
midor utilizar esses créditos 
de energia dentro da mesma 
área de concessão, ou seja, 
no mesmo estado que seu 
lote se encontra.

 Assim com essa nova al-
teração na legislação, a ins-
talação de um sistema de 
energia solar em condomí-
nios ficou mais fácil e pode 
trazer lucro para os gerado-
res. A economia na conta de 
luz pode ser revertida em 
melhorias no condomínio, 
além de valorizar o imóvel.
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Gestão Condominial

10 coisas que um síndico 
precisa saber

1. Conheça as leis apli-
cáveis ao condomínio

 O condomínio é regido 
por normas dispostas Có-
digo Civil. Nesta lei, estão 
descritas as atribuições do 
síndico, os direitos e deveres 
dos condôminos, dentre ou-
tros pontos.

 Além do Código, o ges-
tor deve conhecer as leis que 
tangenciam o tema. A lei de 
locações, por exemplo.

 No que diz respeito às 
leis internas do condomínio, 
o síndico não deve somente
conhecê-las, mas fazer com
que sejam cumpridas. A
convenção, o regimento in-
terno e as determinações da
assembléia são leis para to-
dos.

2. Convoque assem-
bleias de condôminos

 Vários são os motivos 
para se convocar assem-
bléias de condôminos. E é 
atribuição do síndico reali-
zar tal tarefa. Um bom ges-
tor marca as reuniões com 
antecedência, na forma e no 
prazo estabelecido na con-
venção. Sempre que neces-
sário, também convoca uma 
assembleia extraordinária.

3. Seja transparente

 Você sabia que qualquer 
procedimento judicial ou 
administrativo de interes-
se do condomínio deve ser 
comunicado à assembleia 
de condôminos? E que deve 
ocorrer prestação de contas 
anual? Essas são duas das 
atribuições legais do síndico 
previstas no Código Civil.

Porém, muito além do que 
manda o Código, um bom 
síndico sabe o valor da 
transparência na gestão. É 
a forma mais certa de criar 
uma relação de confiança 
com todos os usuários. Por 
isso, mantenha todos bem 
informados sobre as ques-
tões do condomínio, ainda 
que sejam “pequenas”.

4. Cuide bem das finan-
ças do condomínio

Lidar com a inadimplên-
cia é uma das tarefas mais 
difíceis do síndico. Os de-
vedores podem ser obriga-
dos a pagar juros, multa e 
correção monetária sobre o 
valor da taxa. Mas e quando 
querem realizar um acordo? 
É possível liberá-los desses 
valores?

 Um bom síndico, em 
qualquer situação, deve ter 
mente que o dinheiro do 
condomínio não pertence a 
ele. Por isso, deve cuidar mui-
to bem das finanças de modo 
a não prejudicar o coletivo.

5. Tenha boa comunica-
ção

 O síndico que possui boa 
comunicação com todos os 
usuários do condomínio 
consegue realizar uma ges-
tão eficiente. Se você não 
tem, desenvolva essa habi-
lidade. Assim, será possível 
ter um diálogo melhor com 
os condôminos, além de li-
dar com os funcionários de 
forma mais amigável e fun-
cional. Que tal um boletim 
mensal do condomínio?

6. Organize a burocra-
cia

 Qualquer gestor deve 
ter a capacidade de orga-
nizar tudo que diz respeito 
ao condomínio. Contratos 
trabalhistas ou de prestação 
de serviços, atas de condo-
mínio, leis internas, balanço 
financeiro. Todos os docu-
mentos (mesmo os digitais) 
devem ser conservados para 
facilitar a atual e as futuras 
gestões.

7. Seja um síndico me-
diador

 Como lidar com as dis-
cussões na assembleia de 
condôminos que discute 
vaga de garagem? E a con-
fusão criada pelo som alto 
na festa do morador da co-
bertura? Um bom síndico é, 
antes de tudo, um mediador 
de conflitos. E todas as habi-

lidades que isso requer (es-
cuta, paciência, ponderação) 
são muito bem vindas em 
um condomínio.

8. Administre com au-
xílio

 O síndico pode transferir 
a terceiros algumas ou todas 
as funções administrativas. 
Isso significa que ele pode 
contar com ajuda na hora de 
gerir o condomínio.

 O subsíndico, por exem-
plo, é muito comum em 
condomínios com várias tor-
res. Em condomínios muito 
grandes, a contratação de 
uma administradora pode 
ser interessante. O Conselho 
Fiscal ajuda a tornar a ges-
tão mais transparente. As 
comissões de condôminos 
para assuntos determinados 
alivia e qualifica o trabalho 
de gestão.

9. Tenha iniciativa

 Todo síndico é gestor e 
todo gestor é um pouco em-
preendedor. Por isso, tenha 
iniciativa. Tome decisões, 
antecipe problemas, propo-
nha soluções e melhorias ao 
condomínio.

10. Contrate o seguro
condomínio obrigatório

O artigo 1.346 do Código Ci-
vil diz que “é obrigatório o 
seguro de toda a edificação 
contra o risco de incêndio ou 
destruição, total ou parcial”. 
É responsabilidade do sín-
dico contratar o seguro con-
domínio. Quando isso não 
ocorre, ele será responsável 
por qualquer problema, in-
clusive podendo responder 
por perdas e danos e ser obri-
gado a ressarcir os moradores.

 Um bom síndico reúne 
essas atribuições e habilida-
des para tornar a vida con-
dominial mais prática.

 Siga os preceitos legais e 
desenvolva seu lado criativo, 
organizado e gestor.

Fonte: Jomani Corretora 
de Seguros
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Gestão Financeira

Como definir o orçamento do seu condomínio em 2019

É essencial ter um pla-
nejamento bem defi-
nido para estabelecer 

um orçamento realista e que 
realmente mantenha as con-
tas do condomínio sempre 
em dia. Entenda como fazer!

 Nesta época de virada do 
ano, muitos condomínios 
costumam fazer assembleias 
e trocar o síndico. Se você é 
ou pretende se candidatar a 
síndico do condomínio, com 
certeza já está mais do que 
ciente da importância de um 
orçamento bem planejado.

E isso vale para qualquer ta-
manho de condomínio! Mas, 
será que você já conhece as 
melhores estratégias para 
definir o orçamento destina-
do a um condomínio finan-
ceiramente saudável?

Quais são as receitas 
e as despesas do 

condomínio?

 Um orçamento não é 
simplesmente um número 
aleatório. Não adianta le-
vantar de manhã dizendo 
“este ano, meu condomínio 
vai gastar 30% a menos do 
que no ano passado”. Para 
que qualquer número faça 
sentido, é preciso planejar 
individualmente cada um 
dos gastos que vai ser pre-

ciso pagar e principalmen-
te, pagar em dia, porque a 
inadimplência pode acabar 
com um orçamento. Então, 
a verdadeira pergunta é: 
quais são os gastos do seu 
condomínio? E quais são as 
receitas?

 É lógico que cada 
condomínio tem gastos di-
ferentes. Pensando em dife-
rentes particularidades, po-
demos chegar aos seguintes 
exemplos do que deve ser 
considerado na hora de pla-
nejar o orçamento:

 Talvez você mesmo como 
síndico, não tenha tempo 
ou conhecimento para fazer 
todos os serviços internos 
necessários. Nestes casos 
é preciso terceirizar por-
que manter funcionários 
pode ser muito oneroso ao 
condomínio. Então muitos 
condomínios acabam re-
correndo a síndicos profis-
sionais ou administradora 
de condomínios. Na hora 
de planejar o orçamento é 
bom ter claro o quanto cada 
serviço deste custa mensal-
mente, e tudo que é ofereci-
do. Convém também sempre 
manter uma regularidade de 
pesquisa de mercado. O se-
tor condominial é um mer-
cado aquecido e a cada dia 
surgem novas empresas 
oferecendo mais vantagens 
ou benefícios. Claro, nunca 
esqueça de consultar a credi-

bilidade destes prestadores 
de serviço para que o barato 
não saia mais caro ainda.

 O seu condomínio vai 
consumir muitos materiais 
em um ano. Materiais de 
limpeza, de escritório, de 
manutenção, peças e equi-
pamentos. Isso sem falar nos 
imprevistos. E é muito difícil 
ter uma previsão de quanto 
isso vai custar ao longo de 
doze meses. A inflação e o 
sobe e desce da economia 
podem atrapalhar qualquer 
previsão orçamentária neste 
sentido. Nestes casos vale a 
máxima do histórico, saber 
quanto foi gasto em 2017, 
ter uma conversa franca 
com os fornecedores para 
saber exatamente os aumen-
tos que irão ocorrer, e claro, 
economizar. O desperdício 
de materiais pode ser um 
gargalo de dinheiro que deve 
sempre ser evitado.

Existem serviços no seu 
condomínio que não tem jei-
to, vai ser preciso ser feito por 
uma empresa especializa-

da. É o caso de manutenção 
de elevadores e piscinas, 
portões eletrônicos, serviços 
hidráulicos, instalações de 
equipamentos como porta-
ria remota, e até mesmo a 
jardinagem. Não se esqueça 
de incluir no orçamento 
os valores de cada um dos 
serviços. Mesmo que ainda 
faltem muitos meses para a 
manutenção preventiva dos 
elevadores por exemplo, 
você pode precisar deles a 
qualquer momento se o ele-
vador parar.

Como estimar 
valores?

 Muito bem, você já 
sabe quais são alguns 
dos possíveis gastos do 
condomínio e, também, 
como distribuir o orçamento 
entre eles de acordo com as 
metas e necessidades. Mas 
ainda não chegamos ao 
principal: como estimar o 
valor que deve ser atribuído 

à receita do condomínio?

 Sim, porque apesar 
dos dados que você tem de 
2017 e do histórico de um 
condomínio, a receita é sem-
pre estimada e nunca garan-
tida. Isso porque você nunca 
pode afirmar com certeza 
quantos dos condôminos vão 
pagar em dia a taxa condo-
minial ao longo de um ano.

 Afinal, toda receita é sem-
pre apenas uma estimativa? 
Não, a partir do momento 
que você trabalha com uma 
margem de segurança. O 
melhor jeito de fazer isso é 
calculando sempre muito 
bem a taxa de inadimplência 
do condomínio e mensu-
rar a receita mantendo 
uma margem de segurança. 
Uma boa margem é calcu-
lar uma perda de 15% a 20% 
do valor da sua receita com 
inadimplência.

 Levando em consideração 
a disponibilidade financei-
ra do condomínio é claro, 
e quanto se tem no fun-
do de reserva, analisando 
bem cada gasto temporário, 
permanente, previsto e im-
previsto, é possível sim fa-
zer um planejamento e ter 
um orçamento para 2018 
extremamente qualifica-
do e pronto para manter as 
finanças do condomínio em 
perfeita ordem.

Fonte: GI
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Gestão Administrativa

Impugnação de assembleia de 
condomínio: como evitar?

Impugnação de assem-
bleia em condomínio é 
um mal que assombra 

muitos síndicos. Imagine a 
seguinte situação: chegou 
a hora de realizar a Assem-
bleia Geral Ordinária do 
condomínio. O síndico faz a 
convocação com antecedên-
cia e passa dias organizando 
o conteúdo que será apresen-
tado aos moradores. Chega o
momento da reunião de as-
sembleia, são realizadas as
votações propostas e orça-
mentos são aprovados. Mas
passado algum tempo, a as-
sembleia é cancelada. Todo
o trabalho feito, assim como
as decisões tomadas naquele
evento são anuladas e pre-
cisam ser refeitas. Péssimo,
não é mesmo?

Porém, acontecimentos 
como esse podem ser evita-
dos! Quer aprender sobre 
impugnação de assembleias 
e descobrir como você pode 
evitar que isso aconteça no 
condomínio que você geren-
cia? Pois vamos lá:

O que é impugnação de 
assembleia de condomí-
nio?

Antes de tudo, preci-
samos compreender o que 
quer dizer o termo. ‘Impug-
nação’ significa contesta-
ção. Em termos jurídicos, 
‘impugnação’ é ato de “con-
trariar expondo suas razões 

de oposição a determinada 
ideia”. É um ato de contes-
tação, de oposição, visando 
anular e desfazer os efeitos 
de uma decisão. No contexto 
do condomínio, a impugna-
ção de uma reunião de as-
sembleia quer dizer anular 
o evento e todas as decisões
tomadas nele.

Como funciona a impug-
nação de assembleia de 
condomínio?

Toda e qualquer reunião de 
assembleia do condomínio 
deve seguir certas regras 
para que seja válida. Se essas 
normas não foram obedeci-
das à risca, corre-se o risco 
de acontecer a impugnação 
de assembleia.

Geralmente, o pedido 
de anulação de assembleia 
acontece quando um ou 
mais condôminos ficam in-
satisfeitos com as decisões 
tomadas ou com a perfor-
mance do síndico. Para isso, 
os moradores buscam en-
contrar erros cometidos pe-
los síndicos na hora de con-
vocar a assembleia.

De forma geral, as con-
dutas inadequadas mais 
comuns que levam à im-
pugnação de assembleia de 
condomínio são:

• Não notificar todos os
condôminos sobre a con-
vocação de assembleia 

(Art. 1.354);

• Permitir que condômi-
nos inadimplentes votem
(Art. 1.335);

• Não redigir a ata da as-
sembleia de forma correta
e de acordo com o Código
Civil;

• Permitir que representan-
tes de condôminos votem
sem apresentar procura-
ção;

• Alterar convenção do con-
domínio com menos de
2/3 dos votos dos mora-
dores;

• Deixar de convocar reu-
nião de assembleia solici-
tada por 1/4 dos condômi-
nos;

• Impedir a eleição de um
síndico não morador para
o condomínio (Art. 1.347).

Quando se pede a impug-
nação de uma assembleia, é 
necessário ter provas de que 
a reunião não foi feita se-
guindo as normas do Código 
Civil e do regimento interno 
do condomínio.

Caso sejam comprovadas 
falhas na reunião de assem-
bleia ou na entrega da ata, a 
impugnação pode ser feita 
ao entrar com uma ação no 
Poder Judiciário, solicitan-
do que o juiz anule a assem-
bleia com base em provas. 
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Garagem

Garagem um local de grandes conflitos !

A garagem é um dos 
pontos mais sensíveis 
do condomínio. Além 

de ser a porta de entrada de 
muita gente, é o principal 
ponto de atrito entre vizi-
nhos. As brigas mais comuns 
se dão por conta de vizinhos 
“espaçosos”, de carros maio-
res que o tamanho da vaga, 
além do uso dela com outros 
fins.

 Há quem conduza o veí-
culo em alta velocidade, ou 
quem use o local como de-
pósito, além daqueles que 
buzinam sem necessidade 
no local. Há também quem 
estacione o automóvel de 
maneira errada, e quem tiver 
o azar de ficar com a vaga ao
lado, não consegue sequer
abrir sua porta.

 Selecionamos algumas 
das situações mais comuns 
envolvendo o mau uso do 
local, os problemas que es-
tas práticas podem gerar, e 
sugestões para normalizar a 
utilização. Vejam a seguir:

1. Carro fora da vaga:
Pode impedir a circulação na
garagem, podendo dificultar
socorro a um condômino ou
dificultando a saída de um
morador que tenha de aten-
der um chamado urgente,
por exemplo. As demarca-
ções existem para impor os
limites de uso de cada um.

DICA: O síndico deve agir 
rapidamente e com firmeza. 
Esse é um problema que, se 
não for combatido desde o 
princípio, pode gerar uma 
prática que se torna uma das 
principais causas de atrito. 
Não hesitar em aplicar as 
advertências e multas pre-
vistas na Convenção e no Re-
gimento Interno. O respon-
sável pode realizar, ainda, 
uma campanha de esclareci-
mento, com cartazes no ele-
vador e no quadro de avisos 
da garagem, se houver. Além 
disso, havendo câmeras na 
garagem, pode-se orientar o 
porteiro ou zelador interfo-
nar o proprietário do auto-
móvel deixado fora da vaga, 
solicitando o estacionamen-
to na vaga correta.

2. Carro maior que a
vaga: Ocasiona a dificulda-
de do acesso às vagas vizi-
nhas e de manobra do auto-
móvel.

DICA: Consulte a Conven-
ção e o Regulamento do con-
domínio sobre o assunto para 
conferir se existem normas 
sobre o tamanho do veículo 
que pode ser estacionado. 
Não é indicado redimensio-
nar apenas algumas vagas 
para comportarem carros 
maiores, pois seria necessá-
rio alterar todas, para não 
ferir o princípio de igualdade 

no uso de área comum.

3. Carro e moto ou bi-
cicleta na mesma vaga:
O mesmo problema do item
anterior: dificuldade do
acesso às vagas vizinhas e
de manobra. Apesar disso,
em alguns condomínios tal
prática costuma ser tolerada
sem gerar atritos, desde que
as vagas sejam espaçosas e
os veículos não ultrapassem
a faixa que delimita o seu es-
paço.

DICA: Aplicar a Convenção 
e o Regulamento do condo-
mínio. Transigir em um caso 
ou dois pode abrir prece-
dentes. Se houver espaço no 
condomínio, recomenda-se 
a construção de um bicicle-
tário.

4. Uso da vaga como 
depósito: Desvirtua o uso
da área comum previsto na
Convenção, além de ser ruim
para a higiene no local, pois
materiais como madeira e
papel tornam-se facilmente
abrigo e alimento para in-
setos que podem se alastrar
no condomínio. Em exces-
so, pode dificultar manobras
e acesso a vagas vizinhas e
tornar-se inconveniente es-
teticamente, criando uma
aparência de bagunça.

DICA: Agir rapidamente na 
aplicação de advertência e 

multa, antes que a prática se 
instale e que algum proble-
ma aconteça. O síndico pode 
colocar cartazes de alerta so-
bre o problema no elevador e 
no quadro de avisos da gara-
gem, se houver.

5. Buzinar para abrir
portão: Causa incômodo
aos moradores dos andares
mais baixos e aos moradores
de imóveis vizinhos ao con-
domínio. É um procedimen-
to que, por chamar a aten-
ção, expõe até a segurança
do condomínio.

DICA: Os condomínios mais 
seguros não permitem que o 
porteiro abra o portão para 
veículos que apenas buzinem 
para entrar. Muitos assaltos 
já ocorreram por esta “bre-
cha” de segurança. É claro 
que, para isso ocorrer, o con-
domínio tem que ter acesso 
eficiente por controle remo-
to, e igualmente importante, 
ter estabelecido esta regra 
com anuência dos condômi-
nos, em assembleia. O por-
teiro deve ser bem orientado 
neste sentido.

6. Realizar serviços de 
manutenção: Pode trans-
formar a vaga em oficina.

DICA: Serviços rápidos 
como a troca de um pneu 
furado, uma pequena faxina 
no interior do veículo ou um 

serviço de pequena comple-
xidade, podem ser permiti-
dos pelo condomínio e reali-
zados na garagem, desde que 
se limite ao espaço reservado 
a vaga.

7. Estacionar lanchas,
barcos, moto aquática
(jet ski): Devido ao tama-
nho pode ocasionar a difi-
culdade do acesso às vagas
vizinhas e de manobra de
automóveis.

DICA: Lanchas, barcos, etc., 
podem sim ser guardados 
nas vagas de garagem, desde 
que obedeçam a mesma re-
gra aplicada aos veículos, ou 
seja, que não ultrapassem os 
limites de demarcação e que 
não se executem serviços de 
manutenção neles.

 No geral, não se recomen-
da permitir alugar, ceder ou 
vender a vaga de garagem 
a estranhos ao condomínio 
(salvo disposição em contrá-
rio na convenção). As con-
venções devem disciplinar 
este item.

 É muito importante que 
cada condômino seja tole-
rante e cooperativo, respei-
tando as normas e outros 
moradores do condomínio e 
evitando conflitos desneces-
sários.

 Por: Natália Freire.

Por
Natália Freire |
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A comunicação interna 
de um edifício pode 
ser um fator deter-

minante para o sucesso da 
atuação de um síndico. A 
divulgação de informações 
de uma maneira eficaz traz 
transparência para a gestão 
e aumenta a capacidade par-
ticipativa dos moradores no 
dia- a-dia do prédio.

 Sabendo a importância 
de uma comunicação efi-
ciente, a síndica Marilete de 
Luca, do Edifício Mariana, 
no centro de Criciúma, op-
tou por trocar o antigo mural 
logo que assumiu a função, 
em 2005.

 Desde então, o alimen-
ta regularmente com novas 
informações para os mora-
dores dos 36 apartamentos 
do residencial. “Temos um 
mural na entrada do prédio 
em que sempre colocamos 
recados importantes para os 
condôminos”, destacou. Ou-
tro display informativo, den-
tro do elevador, também é 
usado para colocar textos em 
datas comemorativas. “No 
Dia das Mães, por exemplo, 
coloquei uma mensagem 
para cumprimentá-las pelo 
seu dia”, lembrou.

 Quando aconteceu a que-
da do Edifício Liberdade e 
de duas outras construções 
no Rio de Janeiro no come-

ço deste ano, a síndica colou 
reportagens e colocou avi-
sos sobre a importância de 
fazer reformas de maneira 
consciente e com o acompa-
nhamento de profissionais 
capacitados. “Quando acon-
tece algo importante, con-
textualizamos com o prédio e 
colocamos avisos internos”, 
comentou Marilete de Luca.

 Segundo a síndica, os 
moradores têm respondido 
bem aos pedidos e recados 
colocados no mural. “É im-
portante, pois assim todos 
têm acesso às informações”, 
disse. Em outros pontos es-
tratégicos do condomínio, 
também são colocados avisos 
para garantir o bem-estar e 
a preservação da estrutura, 
como, por exemplo, recados 
para a conservação da porta 
de entrada. “Caso as solici-
tações não estejam sendo 
atendidas, conversamos com 
o morador e, se necessário,
fazemos uma notificação por
escrito. Apenas depois des-
ses passos, quando o com-
portamento não é adequado,
que aplicamos uma multa”,
finalizou.

Gestão transparente

 No Condomínio Cynthia, 
no bairro Comerciário, o sín-
dico Jorge Daros faz questão 
que todas as decisões toma-
das no condomínio sejam 

muito claras e transparen-
tes. Para tal, além dos avisos 
afixados em mural próprio 
do condomínio e na parte in-
terna do elevador, em alguns 
casos específicos, o síndico 
direciona notas, cartinhas, 
relatórios, informações e 
orientações aos moradores.

 As mensagens são coloca-
das por debaixo da porta do 
apartamento ou deixadas nas 
caixinhas do correio. “Tendo 
sido professor, e hoje apo-
sentado, penso que quanto 
mais informação a pessoa ti-
ver, melhor o entendimento 
dos seus direitos e dos seus 
deveres. Esse procedimento 
também cria um ambiente 
de confiança e amizade entre 
todos no condomínio”, res-
saltou Daros.

 Para o síndico, os mora-
dores precisam ser informa-
dos em relação ao conteúdo 
da convenção, do regimento 
interno e dos acontecimen-
tos que são do seu interesse. 
Em geral, a comunicação no 
prédio envolve questões re-
lativas ao consumo da água, 
do gás, segurança, avisos de 
obras previamente aprova-
das em assembleia e cuida-
dos com a observância dos 
preceitos indicados no regi-
mento. “Estou sempre à dis-
posição para ouvir sugestões 
e necessidades dos condômi-

nos”, destacou Daros.

 O síndico ressalta a im-
portância do cargo e o dever 
de cumprir as obrigações, 
sobretudo, as legais. “Busco 
conhecer as leis. Como síndi-
co, tenho obrigações a cum-
prir e, respaldado pelas leis 
do condomínio, convenção e 
regimento interno, devo ser 
justo para com todos, tole-
rante e compreensivo quan-
do for possível, mas jamais 
criar privilégios na adminis-
tração”, comentou, lembran-
do que dedicação, compre-
ensão e firmeza devem estar 
presentes em todos os mo-
mentos. “Agindo assim per-
cebo que os moradores estão 
satisfeitos”, completou.

Dicas

• Nas assembleias realizadas
no condomínio, a questão
da comunicação pode e
deve ser um tópico de dis-
cussão. Avalie junto com
os condôminos a melhor
forma de divulgação de
informações. Aproveite a
oportunidade para receber
dicas de síndicos anterio-
res e para ouvir sugestões
de moradores.

• Os murais devem conter
informações importan-
tes para os condôminos
e devem ser alimentados
regularmente com novos

conteúdos. É importante 
lembrar-se de retirar as in-
formações obsoletas.

• A garagem pode ser um lo-
cal de propagação da infor-
mação e colocação de um
mural de avisos, visto que
muitos moradores só en-
tram e saem do prédio em
seus automóveis, não pas-
sando pelo hall de entrada.

• Já imaginou montar um
informativo interno para
o condomínio? Veja a via-
bilidade de elaborar uma
publicação impressa ou
on-line com informações
importantes para os mo-
radores, dando transpa-
rência à gestão do síndico.
Mantendo uma periodici-
dade (quinzenal, mensal
ou bimestral, por exem-
plo), pode até mesmo se
tornar um documento in-
formal sobre o dia-a-dia do
condomínio.

• Lembre-se de usar o bom
senso na hora de escrever
a mensagem. O conteú-
do deve ser claro, conciso
e não deve comprometer
nem intimidar nenhum
morador.

• Tenha cuidado com erros
de português: uma men-
sagem bem escrita com
certeza é melhor compre-
endida.

Transparência na Gestão

Comunicação interna: a aliada do síndico

Por
Kalyne Carvalho |
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Administração

Administração do condomínio:
Os 3 principais desafios

Como entender os de-
safios da administra-
ção do condomínio 

e solucioná-los? Podemos 
comparar com uma empre-
sa. Basta imaginar que há 
todo uma equipe, proble-
mas e ações para serem ge-
renciados. São colaborado-
res internos como zelador e 
porteiro, e fornecedores ex-
ternos, que poderão traba-
lhar em ocasiões especiais. 
Além disso há os compro-
missos como: fluxo de caixa, 
pagamentos e recebimento 
da taxa condominial. Quem 
são os gestores? Isso mesmo, 
os síndicos profissionais!

 Quando se escolhe um 
síndico profissional, se espe-
ra que a especialização seja 
um ponto forte que auxilie 
numa boa administração do 
condomínio. Por esse mo-
tivo, síndicos profissionais 
devem estar atentos a todas 
as notícias e novidades rela-
cionadas com suas ativida-
des.

 Quem pretende se tor-
nar um síndico profissional 
e fazer a administração do 
condomínio também pre-
cisa pensar na melhor for-
ma de participar da rotina 
dos moradores. É comum 
que muitos ainda tenham o 
pensamento de que “apenas 
quem mora no prédio saberá 
como resolver as questões”. 
Por isso, o gestor deve se 
atualizar em áreas como: li-
derança e gestão de pessoas. 
A empatia é fundamental.

Administração do 
condomínio: cada dia 

mais profissional

 Em 2015, o blog espe-
cializado Radar Imobiliário, 
do Estadão, já anunciava 
“síndico profissional ganha 
espaço”. Na mesma reporta-

gem, é citada a pesquisa do 
site SíndicoNet a qual apon-
tava que, em 2005, somente 
5% da administração do 
condomínio era realizada 
por terceirizados. Em 2013, 
alcançou a marca de 19% e 
subiu ainda mais em 2015, 
com 26%.

 Outro dado interessante 
é que, na época, 39% tinham 
como principal ocupação 
a função de síndico profis-
sional, 24% consideravam 
uma renda extra e 16% eram 
aposentados. Porém, em to-
dos os casos, foi ressaltado 
o nível de dedicação tanto
no desempenho das tarefas
de administração do con-
domínio quanto da busca
pela especialização cada vez
maior em áreas correlacion-
adas, como cursos de profis-
sionalização específicos.

O Radar Econômico 
apontou alguns dos desafios 
diários dos síndicos profis-
sionais:

• conciliação entre mora-
dores;

• manutenção de obras;

• cumprimento das obrig-
ações previstas pelo Có-
digo Civil;

• busca por conhecimento;

• aproximação com mora-
dores;

• tempo para realizar todas
as funções.

 Outra recomendação é 
que a administração do con-
domínio conte com uma em-
presa por trás, em que exista 
o síndico profissional, sub-
síndico, conselheiros e fun-
cionários do prédio.

Administração 
do condomínio: 

principais desafios 
em comum

 Grande parte dos sín-
dicos profissionais precisam 
ultrapassar o “triângulo da 
segurança na administração 
do condomínio” para ob-
ter bons resultados. São três 
itens essenciais para fazer a 
gestão e garantir a seguran-
ça:

1. Investimento em
funcionários:

Não basta contratar e avaliar 
o currículo atual. Um por-
teiro, por exemplo, precisa
realizar cursos regulares. O
treinamento nas novas tec-

nologias é um ponto indis-
cutível. Se um porteiro não 
souber identificar as ferra-
mentas de segurança, quais 
as funcionalidades e avisos, 
pode até parecer que há um 
mau funcionamento ou equi-
pamento de baixa qualidade. 
Mas falta apenas um pouco 
mais de conhecimento. Em-
presas de monitoramento 
que oferecem o serviço de 
portaria virtual contam com 
uma equipe preparada para 
atender as normas necessári-
as para garantir a segurança 
do condomínio e podem ser 
uma alternativa para facilitar 
na gestão do síndico.

2. Conscientização
dos condôminos:

Cada morador deve es-
tar ciente da sua responsa-
bilidade. A ação de um pode 
afetar muitos como, por ex-
emplo, algo aparentemente 
insignificante, como per-
mitir a entrada de um estra-
nho que alega visitar outro 
morador. Mesmo com tecn-
ologia, se não houver o bom 
uso por cada um, os perigos 
continuarão sendo iguais. 
Dessa forma, é importante 
que o síndico sempre comu-
nique de forma clara as nor-
mas de segurança do con-

domínio e explique o porquê 
dos procedimentos que irão 
diminuir os riscos de alguma 
ocorrência.

3. Equipamentos de
vigilância:

 Recomendamos que os 
síndicos profissionais invis-
tam nos produtos que fazem 
parte do controle de acesso 
da linha condominial. Com 
os equipamentos certos, 
consegue-se registrar a data 
e horário de entrada de cada 
morador, seja por meio de 
chaveiro (tag), senha, con-
trole remoto e tag veicular. 
Depois dos dados cadastra-
dos, o síndico ou porteiro 
consegue imprimir relatóri-
os do sistema. Através de um 
software dedicado, é possível 
registrar diferentes infor-
mações, como fotos e todos 
moradores de um aparta-
mento.

 Os sistemas de “pânico” 
também funcionam quando 
o morador está sendo sof-
rendo violência, como as-
salto, por exemplo. Há um
alerta para a portaria e para a
empresa de monitoramento.
O porteiro eletrônico não só
controla o acesso, mas pos-
sibilita a conversação direta
entre moradores sem pre-
cisar de intervenção da por-
taria.

 Os sistemas de controle 
de acesso têm como princi-
pal função impedir a ocor-
rência e o acesso fácil. Caso 
o acesso seja violado, o sín-
dico precisa estar ciente de
que é necessário também
investir em um sistema de
alarme e câmeras de segu-
rança (CFTV) para impedir
a ocorrência e reconhecer os
infratores.

Fonte: Intelbras Blog
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Entrevista do Sr. Atala Mansour, Síndico do 
Condomínio Edifício Charles de Gaulle

Entrevista

P:  Quando o senhor assumiu o 
cargo de síndico de um  impor-
tante Centro Empresarial como 
é o Edifício Charles de Gaulle, 
quais foram os seus maiores 
desafios?

R:  Resgate da Identidade deste 
fantástico Centro Empresarial. 
Hoje, após 18 meses de traba-
lhos, o CDG já confirma uma 
valorização patrimonial de 
110% quanto ao valor de ven-
da de imóveis, mostrando que 
o objetivo já foi alcançado, ga-
rantindo ainda que com a con-
clusão de algumas reestrutura-
ções, a valorização patrimonial
deverá chegar aos 205% dentro
de mais um ano.

P:  Com relação à adequação 
do prédio ao código do Corpo 
de Bombeiros Militar, em que 
situação se encontrava o prédio 
na ocasião?

R:  Completamente DESATU-
ALIZADO E SEM QUALQUER 
TRATO SÉRIO. Quando assu-
mi em junho de 2009, meu pri-
meiro projeto foi garantir a in-
tegridade dos habitantes deste 

Condomínio, contratando esta 
maravilhosa Sprink para a ob-
tenção do Laudo de Exigências. 
Hoje, nada é mais importante 
do que atender a todos os itens 
exigidos pelo CBERJ e qualifi-
car este Condomínio como um 
dos mais bem aparelhados do 
Brasil na prevenção e combate 
a Incêndio.

P:  Quais as providencias que o 
senhor tomou para assegurar 
a segurança dos condôminos 
e visitantes com relação a pre-
venção de riscos?

R:  Por em funcionamento os 
equipamentos de detecção, 
alarme, autofalantes e hidran-
tes, mesmo que alguns itens 
ainda não estejam dentro do 
rigor que pretendo obter.

P:  Qual a importância e por 

que manter uma brigada de in-
cêndio?

R:  Nada é mais importante que 
uma Brigada de Incêndio. São 
eles que são a primeira frente 
de batalha contra qualquer foco 
de incêndio. Claro que deve 
existir toda uma estrutura pre-
ventiva e técnica para comple-
mentar estes bravos guerreiros.

P:  No seu entendimento qual a 
importância de um treinamen-
to de escape?

R:  É o complemento de todo o 
trabalho que chamo Novo Pro-
jeto de Prevenção de Incêndio. 
O escape é a garantia da inte-
gridade dos habitantes deste 
Condomínio e, nestes termos, 
nada é mais importante do que 
este tema.

P:  Que atenção deve ser dada 
pelo condomínio aos sistemas 
de prevenção e combate a in-
cêndios?

R:  Toda e mais a que for pos-
sível. A prevenção e comba-
te a incêndio é uma estrutura 
montada por fatores lógicos 

e eficientes, que combinados, 
resultam na redução do risco 
de propagação e no combate, 
quando for o caso. Prevenir é 
melhor que remediar.

P:  O que o senhor diria a ou-
tros  síndicos que podem estar 
enfrentando os mesmos pro-
blemas que o senhor quando 
assumiu a sua gestão?

R:  A questão de PREVENÇÃO 
DE INCÊNDIO deveria ser uma 
questão obrigatória em todos 
os complexos prediais – comer-
ciais e residenciais. É lamentá-
vel que, apenas ao vivermos 
exemplos como o do Andorinha 
e Andraus, é que nos voltamos 
a buscar a tal da prevenção. 
Deveria ser uma questão exigi-
da pelo Código Civil a obrigato-
riedade de constar em todas as 
Convenções de Condomínio a 
obrigação do Síndico ter como 
PRIORITÁRIA esta questão, 
devendo se reportar anualmen-
te a todo o condomínio quanto 
ao estado deste mecanismo. 
Nada vale mais do que a vida.

Fonte: www.sprink.com.br

Atala Mansour é o atual síndico de um dos maiores e mais importantes condomínios do Rio 
de Janeiro – o Edifício Charles de Gaulle. Nesta entrevista, nos conta alguns dos cuidados que 

devem ser tomados para manter a segurança do edifício.




