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* Sujeita à alteraçõesAtualizada em 02/01/2019

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

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

Faxineiro 1.110,72 1.161,93 1.177,16

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

Jardineiro 1.110,72 1.231,50 1.177,16

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

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

Zelador 1.209,52 1.463,96 1.216,10

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

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

Encarregado 1.451,84 1.865,94 1.495,09

Vale Alimentação 587,00
Mensal

36,50 
Dia

Trabalhado

36,50 
Dia

Trabalhado

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.306,47

Auxiliar Administrativo 1.239,06

Auxiliar de Serviços Gerais 1.198,87

Encarregado de Limpeza 2.397,73

Encarregado Geral 3.061,96

Garagista 1.306,47

Jardineiro 1.770,00

Office-Boy/Contínuo 1.198,87

Zelador 1.306,47

Vale Alimentação
33,00

Dia
Trabalhado

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

Quem Receber até                                     907,77

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   32,80

Quem Receber até                                  1.364,43

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

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

Salário Mínimo para 2019 R$ 998,00

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

Validade: 31/12/2019

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

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

TRPC - OBSERVAÇÕES

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

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

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

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

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

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

Sindiserviços-DF - 2019

Tabela do INSS - 2019

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF - 2019

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 23 ------

Agosto de 2019
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Nossa Mensagem

Neste mês a Folha do 
Sindico vai surpre-
ender você! Está 

chegando ao mercado con-
dominial de todo Brasil, os 
cursos do Dr. Condomínio. 
Inúmeros pedidos à equi-
pe do Dr. Condomínio para 
a criação destes relevantes 
cursos, e finalmente já estão 
abertas as inscrições para os 
curso de sindico profissional, 
para porteiros e zeladores e 
de segurança condominial. 
Mais detalhes nos anúncios 
deste jornal, inscreva-se! 

 Na coluna do PVC, neste 
mês a grande rivalidade inte-
restadual está de volta: Fla-
mengo e Palmeiras, lutando 
cabeça a cabeça pela lideran-
ça do Brasileirão 2019! PVC 

explica todas as possibilida-
des e nuances que envolvem 
as duas agremiações.  

  E os subsíndicos, tão re-
negados, e desprezados na 
gestão condominial. Mas 
qual a sua importância no 
contexto da gestão de um 
condomínio? Quais as res-
ponsabilidades do subsíndi-
co? Esta matéria esclarece 
tudo para você leitor! 

 E vem aí o Ciclo de Pales-
tras Condominiais da Folha 
do Sindico em sua 5ª Edi-
ção. Nos dias 24 e 25/10 no 
auditório do SINDUSCON 
um evento imperdível e im-
pactante para a comunidade 
condominial. Grandes des-
taques entre os palestrantes 
convidados são Débora Le-

one a “Leoa do Cerrado” e 
Baldoino Rech um dos pales-
trantes mais renomados do 
Brasil. Não percam!    

 Dr. Condomínio Aldo Ju-
nior  este mês está na maté-
ria de capa, trata de um tema 
polêmico: As comissões de 
obras em condomínios. Es-
tas comissões causam mui-
to desgaste entre síndicos e 
seus componentes, por isso o 
Dr. Condomínio dá dicas im-
portante para amenizar esta 
relação e  evitar  discussões.  

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

 E muito mais para você 
sindico!!! 

 Boa Leitura !!!! 
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho | O benefício da 

dúvidaRetrospecto ilustra 
vantagens de Flamengo e 
Palmeiras na Libertadores

Bruno Henrique decidiu para o 
Flamengo

Quem achou que o re-
curso de vídeo iria di-
minuir as polêmicas 

e direcionar os assuntos para 
o jogo-jogado deve estar com
aquela cara de quem encon-
tra o último boteco fechado.
Antes, o foco da conversa era
o erro de arbitragem. Enfiar
o dedo na cara daquele que
prejudicou um time era o es-
porte favorito, mais do que
a bola morrendo no fundo
do filó. Horas torturando os
lances com todos os recursos
argumentativos e tecnológi-
cos, tal qual uma autópsia.

 O que mudou? Para o tor-
cedor, quando o time perde, 
nada. Agora, aquele “ladrão” 
que roubava seu time tem 
“comparsas”. Uma quadri-
lha. Tão criminosos que se 
escondem em alguma sala, 
de algum lugar não identi-
ficado. Dali, ficam olhando, 
virando, medindo, inferindo, 
achando uma justificativa 
para meter a mão. Não inte-
ressa se o time tenha jogado 
mal.

 Mudou. Para o torcedor, 
quando o time perde, mu-
dou. Detalhes pularam no 
colo. Um microscópio mos-
trando coisas imperceptíveis 
a olho nu. Um raspão, um 
puxão maroto, uma ginga 
que confunde o goleiro, um 

resquício de uma disputa 
vencida, perdida, passada, 
às vezes, numa eternidade 
de tempo atrás.

 Mudou. Acrescentados 
ao enfado do jogo ruim têm 
os cinco, seis, nove minu-
tos com o sujeito apertan-
do o ouvido para arrancar 
um crime pela outra ore-
lha. Ninguém chegue per-
to! Quase fura o tímpano. 
Conclusão? Vou à beira do 
gramado! Arquibancadas 
de concreto e de sofá ficam 
desesperadas, seja pela imi-
nência de estragar o resto 
do dia do torcedor, seja para 
salvá-lo da tragédia, seja 
pela sensação de que tinha 
coisa melhor para fazer.

 Mudou mesmo? Dú-
vidas e mais dúvidas. De-
pende. Uns dizem que sim; 
outros, que não. Precisava 
mesmo de tanta certeza? Sei 
lá. Vê-se o jogo esperando, 
em cada milésimo de se-
gundo, que o circo vai ser 
armado, que o foco vai ser 
desviado dos verdadeiros 
artistas do espetáculo para 
os Torquemadas de preto, 
ou de amarelo, ou de azul. 
Às vezes, em meio a essa 
roda viva, dá impressão de 
que todos éramos felizes e 
não sabíamos.

Pedro Nava escreveu: 
“Experiência é um fa-
rol voltado para trás.” 

 No futebol, o retrospec-
to é semelhante. A história 
ilustra, não conta como será 
o futuro.

O Flamengo visitou o In-
ternacional, no Beira Rio, 
47 vezes. O Inter venceu 25, 
houve 16 empates e 6 vitó-
rias rubr0-negras. 

 Mas dos 25 triunfos co-
lorados, apenas oito tiveram 
placar de três gols de dife-
rença, que interessa ao In-
ternacional na semana que 

vem. Outros dois jogos tive-
ram vitória gaúcha por 2 x 0, 
que leva aos pênaltis. 

Só 21% das partidas re-

Bruno Henrique é um 
monstro. Com Gabriel 
fora de sua melhor 

forma e De Arrascaeta jo-
gando mal, também por sua 
condição atlética com o In-
ternacional marcando forte 
e jogo com poucas chances, 
foi Bruno Henrique quem 
resolveu.

Incrível capacidade de 

gistrarem resultado que 
pode favorecer a equipe de 
Odair Hellmann. 

 Palmeiras x Grêmio joga-
ram em São Paulo 42 vezes. 

Só em dois destes jogos, 
o Grêmio venceu e, nas duas
vezes, por 1 x 0. Em 2006,
com gol de Hugo, e em 2008,
com Tcheco como herói. No
Pacaembu, houve 26 clás-
sicos, com treze vitórias do
Palmeiras e treze empates.

 Não é uma previsão do 
futuro. 

Apenas experiência.

marcar gols decisivos, como 
o primeiro na vitória sobre o
Vasco.

 A partida foi difícil, com o 
Internacional marcando no 
4-1-4-1, linhas baixas. Quan-
do Odair Hellmann tentou o
contra-ataque, com Nico Ló-
pez e Wellington Silva, Bru-
no Henrique começou a jo-
gada, Gérson deu o toque de

volta e Bruno Henrique fez 1 
x 0. 

 Logo depois, de novo 
Bruno Henrique decidiu . 
Num jogo sem grandes espa-
ços, o Flamengo aproveitou 
as poucas oportunidades e 
abriu grande vantagem.

 O favoritismo rubro-ne-
gro aumenta para a vaga nas 
semifinais.
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Gestão Condominial

Conheça as atribuições e 
responsabilidades do subsíndico

O volume de traba-
lho de um síndico é 
enorme. A existência 

de auxiliares à função é, por 
isso, uma prática adotada 
em muitos condomínios. 
Uma das figuras conhecidas 
que auxiliam o síndico é o 
subsíndico (também conhe-
cido como vice-síndico).

 

O que é o subsíndico 
ou vice-síndico?

 

 É uma pessoa que auxilia 
o síndico nas funções de ad-
ministração do condomínio.

 Ao contrário do síndico, 
que tem sua função prevista 
no artigo 1.347 do Código Ci-
vil (“A assembleia escolherá 
um síndico, que poderá não 
ser condômino, para admi-
nistrar o condomínio, por 
prazo não superior a dois 
anos, o qual poderá renovar-
-se”), a figura do subsíndico 
não é disposta legalmente.

 Por isso, para que exista, 
as convenções condominiais 
devem prever essa possibili-
dade e as atribuições do sub-
síndico.

Ou seja, por não ser fruto de 
previsão de lei, o subsíndico 
só existe nos condomínios 
que têm, em sua convenção, 
o cargo, sua descrição, suas 
atribuições e suaremunera-
ção, se houver.

 Em geral, ele é eleito jun-

to com o síndico, e exercerá 
o mandato pelo mesmo tem-
po. Da mesma forma como é 
eleito, pode ser substituído.

 

Sub-síndico tem 
salário?

  

 Depende do condomínio.

 Em alguns condomínios, 
o vice-síndico, assim como o 
síndico, recebe alguma retri-
buição pelos serviços presta-
dos (pro labore). Porém, não 
é uma obrigação legal.

 Para saber se o subsín-
dico recebe salário no seu 
condomínio, consulte sua 
Convenção Condominial e o 
Regimento Interno.

 

Sub-síndico paga 
condomínio?

 

 Como na questão do sa-
lário, a isenção da taxa con-

dominial para o vice-síndico 
varia de condomínio para 
condomínio. Não há uma 
previsão legal sobre o assunto.

  Na maioria dos condo-
mínios em que o subsíndico 
é remunerado, essa remu-
neração se dá por meio da 
isenção da taxa condominial 
– nestes casos, portanto, o 
subsíndico não paga condo-
mínio.

  Para saber se o vice-sín-
dico paga condomínio ou 
não, consulte sua Convenção 
Condominial e o Regimento 
Interno.

  

Responsabilidades 
e atribuições do 

subsíndico

  

 O subsíndico só atua 
quando o síndico se faz au-
sente ou está impedido de 
atuar.

 

 Em caso de renúncia ou 
morte, ele assume o cargo 
provisoriamente e deve con-
vocar uma assembleia para 
que seja feita uma nova elei-
ção.

 Apesar de parecer ter 
um cargo semelhante a um 
mandato público (“vice”), 
ele não se torna automati-
camente síndico no caso de 
cargo vago.

 

As atribuições do subsíndi-
co são exatamente as mes-
mas do síndico, e elas estão 
descritas no Código Civil: 
convocar assembleia, cum-
prir e fazer cumprir as leis 
condominiaise as determi-
nações em assembleia, zelar 
pela prestação dos serviços 
de interesse dos condômi-
nos, prestar contas, elaborar 
o orçamento, dentre outras.

 Além das atribuições e 
responsabilidades estabe-
lecidas por lei, a convenção 
condominial pode prever 
funções específicas, como 
supervisão dos funcionários 
e dos serviços de manuten-
ção de conservação do con-
domínio, compra de mate-
riais etc.

 

Síndico ou 
subsíndico? Quais 

as diferenças?

 

 A principal diferença é 
que a presença do síndico é 
obrigatória e prevista legal-
mente, sendo imprescindí-
vel para a regularização do 
condomínio.

 É ele o representante le-
gal, que responde, em juízo 
e fora dele, pelos atos prati-
cados em nome da coletivi-
dade de condôminos.

 O subsíndico é facultati-
vo, e seu cargo e suas atribui-
ções devem estar previstas 
em convenção condominial.

 Cabe destacar que ambos 
respondem ao condomínio. 
O subsíndico é auxiliar ao 
síndico, e não seu subordi-
nado, como se fosse empre-
gado.

 Porém, para que a gestão 
do condomínio se dê da me-
lhor forma, atendendo aos 
interesses coletivos, devem 
trabalhar em parceria, sem 
contradições ou delibera-
ções contrárias um ao outro.

 O subsíndico é uma figu-
ra importante para auxiliar 
na administração dos con-
domínios, junto ao síndico e 
ao Conselho Fiscal.

 Sua função tem se torna-
do cada dia mais comum em 
condomínios com várias tor-
res, nas quais cada subsíndi-
co assume o papel de síndico 
de cada uma delas, e reporta 
ao síndico suas ações.

Fonte: TUDOCONDO

Uma das figuras conhecidas que auxiliam o síndico é o subsíndico. Você o conhece? Sabe 
suas atribuições e responsabilidades? Entenda tudo sobre o assunto.
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Relatado por Selma, projeto de lei 
que autoriza voto eletrônico em 
condomínios é aprovado na CCJ

São aquelas indispen-
sáveis à manutenção 
das áreas comuns 

para evitar a deterioração 
patrimonial, normalmente 
atrelada às condições de 
habitabilidade, como é o 
caso de reparos necessá-
rios no telhado, calhas, sis-
tema de luz, água e esgoto 
e correção de infiltrações.

 Estas obras podem ser 
realizadas por iniciativa de 
qualquer condômino, caso 
o síndico seja negligente e
não determine a realiza-
ção das mesmas, conforme
determina o parágrafo pri-
meiro do art. 1341 do Códi-
go Civil.

 Caso estas obras sejam 
urgentes, e não apresen-
tem valor excessivo para a 
sua execução não é neces-
sário a prévia autorização 
da assembleia. E se foi um 
condômino quem mandou 
realizá-la este será reem-
bolsado pelo condomínio, 
mediante a comprovação 
da obra já executada, com 
atenção para que o va-
lor seja a preço médio de 
mercado, pois valores in-
justificados podem gerar 
negativa do condomínio na 
restituição.

 Se as obras, além de 
urgentes, importarem em 

despesa excessiva, con-
forme parágrafo segundo 
do art. 1341, o síndico ou 
condômino que mandou 
executá-las, deve, imedia-
tamente, convocar a as-
sembleia para dar conhe-
cimento à coletividade das 
razões que determinaram 
a obra, sem que houvesse 
autorização assemblear.

 E, por fim, se as obras 
necessárias, de valor ex-
cessivo, não forem ur-
gentes, devem ser pre-
viamente aprovadas em 
assembleia, obedecendo 
convocação específica. E 
o quorum para aprovação
deverá respeitar o tipo de
obra a ser realizada, de
acordo com vários quo-
runs especiais distribuí-
dos no capítulo dedicado
ao Condomínio Edilício
no Código Civil, como, por
exemplo, a aprovação pela
unanimidade dos condô-
minos para construção de
outro pavimento.

 As obras de natureza 
necessária que não exi-
girem “quorum” especial 
para sua aprovação, in-
dependentemente do va-
lor que importarem, serão 
aprovadas pela maioria 
simples dos presentes em 
assembleia.

O Projeto de Lei (PL) 
548/2019, que au-
toriza o voto eletrô-

nico em condomínios, foi 
aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
O PL tem autoria da senado-
ra Soraya Thronicke (PSL-
-MS) e relatoria da senadora
Selma Arruda (PSL-MT).

A ex-juíza defendeu que 
o voto eletrônico é neces-
sário por conta do dia a dia

Direto do Congresso OBRAS NECESSÁRIAS

dos condonomes, visto a di-
ficuldade em engajá-los em 
assembléias, reuniões e dis-
cussões para a deliberação 
das questões de interesses 
dos moradores.

 “Os múltiplos compro-
missos da vida cotidiana 
fazem com que muitas pes-
soas não tenham tempo 
para comparecem às assem-
bleias. A possibilidade de se 
votar posteriormente sobre 

os temas debatidos é uma 
alternativa muito bem-vinda 
para aumentar a participa-
ção democrática nas delibe-
rações”, destacou.

 Caso não haja interposi-
ção de recurso no prazo de 
cinco dias a partir da publi-
cação do parecer, o projeto 
segue para aprovação na Câ-
mara dos Deputados

Fonte: olhardireto.com.br
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Reformas

Intervenção em coberturas deve respeitar 
normas para evitar irregularidades e danos

Construção deve aten-
der às normas de 
engenharia para ga-

rantir a segurança dos mora-
dores

 Não se iluda. Reforma 
em casa também precisa de 
alvará. Quando se trata de 
obra de ampliação em uma 
cobertura, a situação exige 
ainda mais responsabilida-
de do proprietário. O dono 
não pode fazer o que quiser 
a qualquer tempo. Afinal, 
uma construção irregular 
pode comprometer todo o 

condomínio. Nesse sentido, 
algumas normas devem ser 
obedecidas para evitar da-
nos graves, além da dor de 
cabeça na hora de negociar o 
imóvel.

 Ainda que o terraço do 
último andar do prédio seja 
privativo, o proprietário tem 
de obedecer a alguns trâmi-
tes legais, pois trata-se de 
um acréscimo construtivo, 
como explica o vice-presi-
dente de administradoras 
de condomínios da Câmara 
do Mercado Imobiliário de 

Minas Gerais (CMI-Secovi/
MG), Leonardo Motta.

 O dono da cobertura deve 
ter a anuência da Prefeitura 
de Belo Horizonte, por meio 
do alvará de aprovação de 
reforma, uma vez que a obra 
planejada vai alterar o perfil 
da área construída do habi-
te-se. Por consequência, afe-
tará o valor do IPTU da uni-
dade. Para isso, ele terá de 
apresentar ao órgão público 
projeto assinado por um en-
genheiro e também aprova-
do pelo condomínio.

 A aprovação do condo-
mínio é necessária porque 
o projeto afeta a fachada do
edifício. “Pequeno ou gran-
de, o acréscimo construtivo
tem de ser observado pelos
condôminos porque envolve
inúmeras normas da enge-
nharia que fogem do domí-
nio de um leigo. Tudo isso
é para preservar a estrutura
e a segurança de uma forma
geral. Hoje, muitos condo-
mínios foram feitos com mó-
dulo estruturante, que não
pode derrubar parede, pois

afeta a estrutura. É preciso 
cuidado, porque a coisa é 
muito séria”, justifica o diri-
gente.

 O condomínio, no entan-
to, não tem competência téc-
nica para liberar a obra. Por 
isso, ela deve ser planejada 
por um engenheiro e apre-
sentada à prefeitura. Depois 
de aprovada, deve-se buscar 
enquadrar o planejamento 
para manter a harmonia ar-
quitetônica do prédio.

Obras na parte superior do imóvel precisam ter alvará de aprovação de reforma, além de 
projeto assinado por um engenheiro e endossado pelo condomínio
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Gestão Financeira

Os condomínios e a 
desinformação dos bancos

Quando os condomí-
nios abrem conta cor-
rente em uma agência 

bancária, ela é movimentada 
no setor de contas jurídicas. 
Ocorre que há muita desin-
formação por parte dos ban-
cos com relação ao que é um 
condomínio.

 Os gerentes, em especial, 
demonstram enorme des-
conhecimento da matéria, o 
que é inadmissível para ins-
tituições que movimentam 
verdadeiras fortunas. Deve-
riam ser capacitados através 
de cursos e palestras.

 Embora as contas dos 
condomínios fiquem no setor 
de contas jurídicas, é preciso 
deixar bem claro que condo-
mínio não é PJ. O condomí-
nio não tem personalidade 
jurídica porque não está en-
tre o rol das pessoas jurídicas 
do artigo 44 do Código Civil, 
que diz que são pessoas ju-
rídicas de direito privado as 
associações, as sociedades e 
as fundações. Silencia com 
relação aos condomínios.

 O que é condomínio, en-
tão? É uma comunhão de 
interesses dos proprietários, 
sem personalidade jurídica, 
que possuem unidades pri-
vativas e participação per-
centual nas áreas comuns, 
de acordo com o tamanho de 
suas unidades. Assim, não há 
que se falar em contrato so-
cial nem em estatutos, e sim 
em convenção condominial.

 Por outro lado, nas em-
presas jurídicas, está expres-
so no contrato social quem 
por elas assina e se é em 

conjunto ou separadamente. 
Nos condomínios, não existe 
isso, salvo disposição diversa 
da convenção condominial. 
Isso porque o representan-
te legal do condomínio é o 
síndico. Assim, não há que 
se pedir documento com-
probatório para saber quem 
e quantos assinam pelo con-
domínio, salvo a ata da as-
sembleia que elegeu o síndi-
co.

Código Civil

 Diz o artigo 1.348 que 
compete ao síndico “repre-
sentar, ativa e passivamente, 
o condomínio, praticando,
em juízo ou fora dele, os atos
necessários à defesa dos in-
teresses comuns”. Assim, 
o representante tem pode-
res indiscutíveis para abrir,
movimentar e fechar conta
corrente, fazer aplicações e,
inclusive, outorgar esses po-
deres a outrem.

 Leia-se o parágrafo se-
gundo do artigo 1.348 do Có-
digo Civil: “O síndico pode 
transferir a outrem, total ou 
parcialmente, os poderes de 
representação ou as funções 
administrativas, mediante 
aprovação da assembleia, 
salvo disposição em contrá-
rio da convenção”.

 Neste ponto, deve ser 
ressaltado que o artigo não 
fala em aprovação prévia da 
assembleia, e sim em “apro-
vação da assembleia”. Des-
sa forma, a exigência de ata 
da assembleia, aprovando a 

transferência de funções a 
uma administradora de con-
domínios, não é pertinente. 
O que ocorre é que, poste-
riormente, a contratação de 
uma administradora para 
o condomínio poderá ser
aprovada ou ratificada em
assembleia posterior. Mas
pode acontecer também que
não se coloque esse item na
“Ordem do Dia” da assem-
bleia, mas a administradora
escolhida continua adminis-
trando o condomínio. Ocor-
reu, nesse caso, a ratificação
ou aprovação tácita.

Procuração e 
alteração de síndico

 A procuração, tanto para 
a movimentação da conta 
quanto “ad judicia”, é outor-
gada pelo síndico, mas em 
nome do condomínio, a fim 
de que o mandatário atue em 
nome deste e não em nome 
do síndico. Enquanto pou-
quíssimos juízes solicitam 
novas procurações a cada 
mudança de síndico, muitos 
gerentes de bancos pedem.

 Como se depreende cla-
ramente, ainda que ocorram 
sucessivas eleições de novos 
síndicos, persiste sendo ou-
torgante o condomínio (e 
não o síndico).

 Se os gerentes das agên-
cias bancárias tivessem me-
lhor orientação e, assim, 
fizessem menos exigências 
desnecessárias, simplificaria 
muito o trabalho dos condo-
mínios.

Por
Daphnis Citti |
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Os vícios de origem e as ilegalidades na formação 
de comissões de obras nos condomínios

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

As obras em condo-
mínios são muito 
comuns e costumam 

gerar muita polêmica por 
atingir diversos interesses 
adversos entre os condô-
minos. Uns acham que não 
é necessária a execução da 
obra naquele momento, ou-
tros acreditam que a obra 
pode esperar e outros não 
concordam com sua realiza-
ção porque não querem pa-
gar taxa extra.  

 Passadas todas estas ob-
jeções, finalmente o sindico 
consegue convencer que a 
obra é importante e aprova 
a taxa extra. Daí em diante 
começam outros problemas.  
Todo condômino tem sem-
pre um parente, um amigo, 
um conhecido que tenha ca-
pacidade técnica realizar a obra 
pois considera que: “é o melhor 
para nosso condomínio”. 

 Quantas vezes em as-
sembleia nos deparamos 
com situações como estas 
de sugestões de empresas 
conhecidas por condôminos 
com interesse pessoal para 
prestar serviços nos condo-
mínios. 

 Quase sempre como so-
lução os condôminos pro-
põem a famigerada “comis-

são de obras”. Esta bendita 
comissão que mais atrapalha 
do que ajuda na gestão de 
uma obra.  

  Um dos grandes erros co-
metidos pelas assembleias 
gerais são primeiramente a 
formatação de  comissões de 
obras desconsiderando em 
absoluto o quórum qualifi-
cado previsto em convenção 
quando se trata de atribuir 
funções a terceiros que são 
exclusivas do sindico. Os 
principais erros são: criar 
cargos e hierarquias inexis-
tentes, estabelecer atribui-
ções e determinar poderes 
não previstos na convenção, 
no regimento e muito menos 
na legislação pátria. 

 Diante disso, as assem-
bleias inadvertidamente 
criam estas comissões, com 
ideias advindas dos “gênios 
das assembleias” que trazem 
não se sabe de onde ideias 
como estas. Para piorar ain-
da mais o quadro que já é 
crítico como já dito anterior-
mente, ainda criam funções, 
hierarquias, atribuições e 
objetivos de uma comissão 
fictícia juridicamente des-
prezando totalmente as nor-
mas. Tudo errado. 

Além de não haver previ-

são legal na convenção con-
dominial e na legislação para 
criação destas ditas  “comis-
sões de obras”, estas comis-
sões  ainda burocratizam os 
procedimentos e complicam 
muito o desenvolvimento  e 
a conclusão da futura obra.  

 A dita comissão, ainda se 
intitula como uma “autori-
dade administrativa” que se 
sobrepõe ao sindico no âm-
bito do condomínio quanto 
ao seu objeto de atuação, e 
extrapola as normas conven-
cionais, avançando em res-
ponsabilidades que não lhe 
foram atribuídas como por 
exemplo: de assumir atribui-
ções exclusivas do sindico de 
coleta, entrevista, processo 
de escolha de empresa, tra-
tativas contratuais por em-
presas candidatas a execu-
ção dos serviços, um absurdo 
completo. 

 O que mais chama a aten-
ção é que, além de se reves-
tirem de poderes absolutos, 
os membros da comissão 
querem decidir, ajustar de-
talhes, impor condições, 
contratar empresas, excluir 
outras, mas não querem as-
sumir qualquer responsabi-
lidade, porque esta  fica ex-
clusivamente para o sindico.       

Diante deste quadro de “terror” administrativo, se-
guem algumas sugestões para amenizar a situação: 

1. A comissão deve apenas ser consultiva;

2. As regras de atuação  devem estabelecidas na ata de
eleição, sem poderes de avaliação, ou critérios de con-
tratação;

3. Autorizar a comissão a apenas sugerir ao sindico a in-
dicação de empresas sem qualquer gestão administra-
tiva ou influência por parte da comissão na definição
de parâmetros financeiros e orçamentários;

4. A composição da comissão com diferentes membros
excluindo membros do conselho fiscal para evitar con-
fusões de atribuições;

5. Permitir apenas a comissão uma analise quando em
sua formação constar um profissional técnico como:
engenheiro, contador, arquiteto e demais áreas que se
liguem diretamente com o objeto da comissão.

 Vale salientar que, a co-
missão de obras, ou qualquer 
outra formada, não pode em 
hipótese alguma sobrepor e 
desprezar as funções e res-
ponsabilidades estabeleci-
das ao cargo de sindico, visto 
que, todas as atitudes e com-
promissos assumidos serão 
validados pelo sindico, e as 
responsabilidades são atri-
buídas em Lei ao sindico. 

 Portanto, a responsabili-
dade sempre será do sindico. 
Por isso o sindico não deve 

permitir ou recomendar a 
criação destas ditas comis-
sões nas assembleias, que 
mais atrapalham e compli-
cam do que ajudam. 

 Já existe um conselho fis-
cal ou consultivo que pode 
apoiar o sindico nestas situ-
ações excepcionais, além de 
consultar profissionais ha-
bilitados para opinar quanto 
as necessidades de obras e 
pareceres sobre as propostas 
recebidas. 
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Nos últimos anos, com 
a conscientização 
da importância da 

função de sindico, como já 
descrevemos em nosso ar-
tigo SÍNDICO, O GESTOR 
DE MILHÕES DE REAIS 
este profissional que é um 
prestador de serviços e, por-
tanto, recebe remuneração 
como qualquer outro pres-
tador de serviço autônomo, 
mas ainda pairam dúvidas 
sendo necessários esclare-
cimento a sociedade que 
este pessoa não possuindo 
vínculo empregatício com o 
condomínio, bem como não 
possui direito as prerroga-
tivas reguladas descritas na 
CLT, inclusive o FGTS.

 Para que haja caracte-
rização do vínculo empre-
gatício, se faz necessário o 
atendimento de todos os re-
quisitos do artigo 3º da CLT, 
que aborda o conceito de 
empregado, onde o síndico 
profissional não se enqua-
dra.

 Este profissional, é o re-
presentante do condomínio 
e suas atribuições estão pre-
vistas no art. 1.348 do Códi-
go Civil, na convenção, no 
regimento interno e nas de-
cisões de assembleia, e sua 
contratação poderá como 
pessoa física ou jurídica.

Também o Código Civil 

Gestão Profissional

Síndico profissional pode ter 
vinculo empregatício? 

Síndico profissional: a 
profissão do futuro? 

Vivemos em um 
mundo onde há 
cada vez menos es-

paços disponíveis nos cen-
tros urbanos. Com isso, 
as construtoras e a popu-
lação têm apostado ainda 
mais na vida em condomí-
nio.

 De acordo com o Cen-
so Demográfico de 2010, 
podemos estimar que 
existam aproximadamen-
te 440 mil condomínios 
edilícios verticais (de pré-
dios) no Brasil. Só na ci-
dade de São Paulo, é cal-
culado que uma entre três 
pessoas viva em um desses 
conjuntos habitacionais. 
Esse número deve apenas 
aumentar a cada ano que 
passa. E cada um desses 

empreendimentos precisa 
obrigatoriamente de um 
síndico.

 Com o crescimento da 
população que vive em 
condomínios, se torna 
cada vez mais urgente a 
existência de pessoas qua-
lificadas para exercer a 
profissão de síndico.

 O aumento do desem-
prego no país também in-
fluencia essa necessidade 
de se reinventar profissio-
nalmente – e sai na frente 
quem está disposto a ino-
var. A incerteza do mer-
cado de trabalho se une 
à liberdade para explorar 
novas áreas de atuação, e 
por que não como síndico 
profissional?

regula a prestação de servi-
ços, cuidando em especial da 
prestação de serviços do tra-
balhador autônomo e de to-
dos que não são regidos nas 
leis trabalhistas, como o sín-
dico profissional. Portanto a 
elaboração de um contrato 
de prestação de serviços en-
tre o condomínio e síndico é 
imprescindível, e a sua não 
observância poderá configu-
rar vínculo empregatício.

 O síndico profissional 
é prestador de serviços, o 
qual, por imposição legal, 
deverá apresentar nota fis-
cal de serviços caso possua 
empresa constituído (pessoa 
jurídica).

 Sendo o condomínio 
equiparado à pessoa jurídi-
ca, especialmente para fins 
previdenciários, bem como 
o disposto na Instrução Nor-
mativa nº 971 de 13.11.2009,

art. 3º, 4º, inciso III. Onde 
apesar do condomínio não 
ter personalidade jurídica 
e não estar arrolado no art. 
44 do Código Civil, é con-
siderado ente equiparado, 
devendo assim cumprir as 
normas relativas à prestação 
de informação, retenção e 
recolhimento regulamenta-
das pela Previdência Social, 
onde é obrigatório o recolhi-
mento do INSS em decor-
rência dos pagamentos rea-
lizados em favor do síndico, 
por ter caráter remunerató-
rio.

 Em resumo o síndico 
profissional é um prestador 
de serviços, o qual deverá 
apresentar nota fiscal de 
serviços e neste caso não há 
vinculo empregatício, desde 
que haja um contrato formal 
elaborado e assinado entre 
as partes.
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Manutenção

Manutenção elétrica: de quem é a 
responsabilidade no condomínio?

Nada dura para sem-
pre. E quando fa-
lamos de um con-

domínio, é de extrema 
importância que tudo rece-
ba sua devida manutenção, 
principalmente as instala-
ções elétricas.

 Segundo os especialis-
tas, a estimativa é que as 
instalações elétricas de um 
empreendimento tenha du-
rabilidade de, aproxima-
damente, 30 anos. Porém, 
como já era de se imaginar, 
toda a demanda por energia 
elétrica evoluiu muito den-
tro desse período de tempo. 
Um exemplo disso são os 
chuveiros: nos anos de 1980, 
um chuveiro comum tinha 
potência de 1.800W, hoje 
a potência de um chuveiro 
pode chegar a 6.000W.

 Com isso, podemos cal-
cular que é comum que al-
guns condomínios ainda 
contem com instalações um 
tanto ultrapassadas. Mas, 
afinal, quem no condomínio 
é responsável por cuidar da 
manutenção elétrica? Seria 
o síndico, os moradores ou
a empresa administradora?
Continue a leitura deste post
e descubra!

De quem é a 
responsabilidade 

de cuidar da 
manutenção 

elétrica?

 Ao ocupar o cargo de sín-
dico para fazer a administra-
ção do condomínio, a pessoa 
se torna co-responsável pela 
segurança dos moradores. 
Por isso, é responsabilidade 
do síndico e também dos ad-
ministradores tratar a ques-
tão da manutenção elétrica 
dos prédios com muita se-
riedade e atenção.

 A Procobre — uma ins-
tituição que realiza estudos 
e pesquisas sobre o uso do 

cobre em toda a América La-
tina — desenvolveu um guia 
da Norma Brasileira de Ins-
talações Elétricas chamado 
NBR-5410. Trata-se de uma 
norma técnica que já existe 
há mais de 70 anos, mas que 
ainda é desconhecida por 
muitos profissionais da área.

 Esse guia é de compreen-
são bem fácil e pode ser en-
contrado para download no 
site da Procobre. Ainda no 
site, é possível, a partir de 
algumas perguntas, avaliar 
como anda a qualidade e a 
segurança da instalação elé-
trica da sua casa e saber se é 
necessário ou não contratar 
um eletricista.

 Entretanto, no caso de 
condomínios, não adianta 
que cada morador verifique 
o seu quadro de luz, a fiação
e os equipamentos utiliza-
dos no seu apartamento se
toda a instalação do prédio
estiver fora de ordem.

Manutenção 
preventiva: quando 

fazer?

 A manutenção preventi-
va das instalações elétricas 
do condomínio deve ser feita 
com frequência — uma vez 
por ano seria o ideal. Essa 
manutenção preventiva, 
além de prevenir os riscos 
que um sistema desgastado 
pode oferecer, ainda apre-
senta economia para o con-
domínio.

 Por isso, é importante 
que o síndico faça um his-
tórico das contas de energia 
do condomínio para ficar 
de olho no consumo e se ele 
vem aumentando sem moti-
vo aparente — o que pode ser 
o primeiro indício de proble-
mas na parte elétrica. Tam-
bém é interessante que, nas
assembleias de condomínio,
o síndico alerte aos morado-
res sobre essa atenção com
suas contas de energia.

 Essa é a melhor forma 
de evitar problemas na rede 
elétrica do condomínio. Re-
alizar alguns procedimentos 
básicos como reapertos de 
terminais e a limpeza dos 
contatos já pode prevenir 
uma série de problemas. 
Também é interessante rea-
lizar a troca dos equipamen-
tos quando o prazo de vida 
útil estiver se esgotando — 
mesmo que não estejam 
quebrados.

 É muito importante que 
se crie essa cultura de ma-
nutenção, pois sai muito 
mais em conta e dá muito 
menos trabalho manter do 
que consertar. Por isso, é 
interessante que o síndico e 
administração do condomí-
nio entrem em contato com 
o um eletricista para fazer a
manutenção periódica.

 Além disso, é importante 
alertar o zelador do condo-
mínio para as vistorias no 
prédio — a verificação de 
componentes e da distribui-
ção do sistema elétrico.

Quais são riscos 
de não fazer a 
manutenção 

elétrica?

 Um circuito antigo e des-
gastado pode oferecer uma 
série de problemas ao con-
domínio. O mais comum e 
que acontece inicialmente 
é o consumo em excesso de 
energia, que pode pesar no 
bolso de todos que habitam 
o condomínio.

Outros problemas ainda
maiores são os riscos ofere-
cidos à segurança do condo-
mínio. Um sistema elétrico 
desgastado pode causar fuga 
de corrente, curto-circuitos, 
descargas de energia — que 
podem até matar uma pes-
soa — e incêndios. Daí a im-
portância de se fazer a ma-
nutenção.

Por
Solution Services |
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O condomínio nunca 
foi, nem é, uma ci-
ência exata nem uma 

instituição preocupada em 
dizer o que é e o que não é 
justo.

 O rateio do déficit do 
condomínio, resultante da 
inadimplência de alguns 
condôminos, traz compli-
cações nem sempre enten-
didas que aumentam o ní-
vel de conflito no prédio. O 
síndico que for obrigado a 
recorrer a esse expediente 
para fazer face às despesas 
correntes deve tomar todo 
o cuidado para que não seja
acusado de mal administra-
dor.

Algumas observações 
sobre o tema:

1. O rateio do déficit deve 
ser aprovado, em princí-

pio, em assembleia geral ex-
traordinária, pois represen-
ta um aumento do ônus dos 
condôminos não previsto no 
orçamento. Para evitar que 
a cada mês seja necessário 
convocar assembleia, pode-
-se aprovar a criação de um
fundo de emergência para
despesas ordinárias (não

 confundir com o fun-
do de reserva, destinado a 
obras e gastos extraordi-
nários de caráter urgente), 
ou estabelecer um limite de 
comprometimento negativo, 
além do qual o síndico fica 
autorizado a dividir o preju-

Orçamento

Ratear o déficit complica

Por
Luiz Fernando de Queiroz |

ízo, mediante simples anu-
ência do conselho consultivo 
ou fiscal.

2. Todos os condôminos 
devem participar do ra-

teio, tanto os que estão em 
dia com seus compromissos 
como os que se encontram 
em atraso. Para que o valor 
compensado seja suficiente, 
é preciso, no caso, calcular 
o montante dividindo-se 
o furo entre os condômi-
nos que se encontram em
dia e multiplicando o re-
sultado pelo número total
de unidades. Por exemplo,
num edifício de 120 unida-
des, se há um déficit de R$
18.000,00 e 24 condôminos
estão inadimplentes, será
preciso ratear a importância
de R$22.500,00 que é o re-
sultado da divisão do déficit
real (18 mil) pelo número de
condôminos pontuais (96),
multiplicado pelo número
total de pagantes (120), ca-
bendo uma cota extra de R$
187,50 a cada proprietário.
Se for feito o rateio direto
(déficit dividido pelo núme-
ro de unidades), cada con-
dômino pagará R$ l50,00,
mas como só há 96 pontuais,
o síndico só arrecadará R$
14.400,00 ficando ainda a 
descoberto em R$ 3.600,00.

Retorno do crédito

3. Como o rateio deve ser 
feito entre todos, sem 

exceção, na hora em que o 
inadimplente cumprir com 

sua obrigação, a receita ge-
rada deverá ser dividida 
entre todos os condôminos 
e não somente entre os que 
estavam em dia na data em 
que foi aprovado o rateio. A 
questão é simples, mas já ge-
rou discussões acirradas. Na 
prática, a melhor maneira de 
beneficiar a todos consiste 
simplesmente em incorpo-
rar o valor cobrado em atra-
so à receita global do condo-
mínio, o que gerará menor 
necessidade de recursos no 
mês seguinte. A devolução 
física da receita extra a cada 
um dos comunheiros é one-
rosa e pouco prática.

4. A situação dos locatá-
rios é um pouco mais 

complicada. O déficit pode 
ocorrer num momento em 
que estão vivendo no imóvel, 
mas a recuperação do crédi-
to poderá acontecer quando 
a locação já estiver extinta. 
Nesse caso, o locatário ficará 
totalmente prejudicado, pois 
está obrigado a arcar com as 
despesas ordinárias do con-
domínio, nas quais o déficit 
estará embutido, mas não 
recuperará o investimen-
to se o pagamento foi feito 
quando não mais residir no 
imóvel. O contrário tam-
bém pode ser verdadeiro, o 
que nos reforça a convicção 
de que o condomínio nunca 
foi, nem é, uma ciência exa-
ta nem uma instituição pre-
ocupada em dizer o que é e o 
que não é justo.
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Direto da Portaria

O que um porteiro precisa saber?

Por enquanto, a legis-
lação não determina 
a obrigatoriedade de 

curso para exercer a função 
de porteiro, mas são mui-
tos conhecimentos que um 
porteiro precisa saber para 
executar bem suas tarefas. 
Porteiros capacitados por 
meio de cursos de formação 
e que fazem treinamentos 
periódicos são muito mais 
preparados para lidar com 
os desafios da profissão.

 Além de exercer o con-
trole das portarias em con-
domínios residenciais e 
comerciais, o porteiro deve 
estar preparado para resol-
ver conflitos, fazer o atendi-
mento a visitantes, receber 
encomendas, auxiliar na 
manutenção e na segurança 
dos locais.

 O porteiro precisa saber 
como manter cadastros de 
terceiros atendidos na por-
taria por ele ou por morado-
res / funcionários. Também 
precisa ter noções sobre o 
funcionamento do Circuito 
Fechado de TV e alarmes, 
técnicas operacionais, segu-
rança física das instalações, 
prevenção e combate de in-
cêndios, defesa pessoal e 
primeiros socorros.

 O porteiro precisa saber 
fazer a identificação dos vi-
sitantes por meio de docu-
mento com foto. Deve man-
ter uma relação de veículos 

pertencentes a moradores, 
empregados, funcionários e 
parentes. Como medida de 
segurança o porteiro precisa 
ter uma listagem atualizada 
de empresas entregadoras, 
bem como a relação de mo-
radores e funcionários, in-
clusive com suas respectivas 
jornadas de trabalho.

 O porteiro precisa saber 
ainda identificar imobiliá-
rias e corretores de imóveis, 
além prestadores de servi-
ços e responsáveis por fazer 
a leitura/manutenção de 
medidores de gás, de luz, de 
água, de serviços de telefo-
nia, etc.

 A função de porteiro que 
parece ser simples é bastan-
te complexa e pode ser ainda 
mais, dependendo das parti-
cularidades do tipo de local. 
Por isso, uma boa solução 
para os gestores prediais é 
optar pela terceirização de 
porteiros.

 Uma prática comum que 
acontece no mercado e que 
não garante a qualidade de 
um bom serviço de porta-
ria é que algumas empresas 
contratam o controlador de 
acesso achando que ele irá 
fazer o serviço de portaria. 

Além de não entregar 
o serviço de portaria que
o estabelecimento precisa,
no futuro, pode acarretar
processo trabalhista para a
empresa contratante, pois
os controladores poderão
alegar desvio de função. A
função do controlador de
acesso é restrita ao contro-
le de entrada e saída do lo-
cal, mais conhecido como o
“cara crachá”. A função de
porteiro requer uma maior
responsabilidade no contro-
le de acesso das pessoas do
local, o que exige experiên-
cia, visão dos parâmetros
de segurança, bom relacio-
namento com moradores e
frequentadores do local etc.
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Direito Condominial

Inquilino é responsável pela taxa de 
condomínio em ação judicial?

Este tema é uma ques-
tão um tanto delicada, 
pois é comum vermos 

no dia a dia, na realidade dos 
contratos de locação, o pro-
prietário do imóvel delegar 
ao inquilino a responsabili-
dade do pagamento da taxa 
condominial em conjunto 
com os alugueres.

 No entanto, quando não 
pagas as despesas condo-
minial, a quem se atribui a 
responsabilidade judicial? 
Do locatário em uma ação 
de execução? Há responsa-
bilidade solidária? Para que 
se solucione tais questões, 
faz-se necessário lembrar da 
origem de tal prestação e sua 
natureza jurídica.

 Como são taxas sobre as 
despesas de condomínio, 
trata-se de uma obrigação 
propter rem – própria da 
coisa, desta forma devendo 
ser suportada por quem pos-
suir o domínio da unidade 
autônoma. É uma espécie de 
obrigação do próprio bem, 
e não particularmente da 
pessoa, apenas respondendo 
aquele que é titular do bem.

 Assim, o Código Civil 
Brasileiro dispõe o seguinte:

Art. 1.336. São deveres do 
condômino:

I - contribuir para as des-
pesas do condomínio na 

proporção das suas frações 
ideais, salvo disposição em 
contrário na convenção;

 Ante à esta disposição, 
esclarece-se que o inquilino, 
apesar de ser morador do 
condomínio, jamais poderá 
ser considerado condômino; 
o condômino propriamente
dito é o proprietário do bem.

 Comete o erro a admi-
nistração condominial que 
emite de qualquer boleto ou 
recibo de cobrança em nome 
de inquilino cobrando-lhe, 
indevidamente, participação 
em despesas que, legalmen-
te, não lhe competem.

 Assim, quem possui deve 
figurar como requerido na 
ação de cobrança e execução 
das referidas taxas é aque-
le que detém a propriedade 
do bem, assim devidamente 
nomeado no registro da ma-

trícula do imóvel, ou seja, o 
proprietário real.

 Desta maneira, não cabe 
habilitação do locatário em 
ação judicial do condomí-
nio contra o proprietário 
do imóvel, em relação à co-
brança das despesas con-
dominiais, cabendo apenas, 
posteriormente, o locador 
entrar com ação de regresso 
contra seu inquilino, a qual 
não possui vínculo algum 
com o condomínio.

 Por mais que o locatá-
rio usufrua de algumas das 
prerrogativas concedidas ao 
proprietário do condomínio, 
suas obrigações não devem 
ser comparadas, sendo as-
sim quem responde pelo dé-
bito é a própria unidade. O 
inquilino não pagando, não 
há como se impor a dívida 
ao imóvel, já que não per-
tence a ele.

Por
Isadora B. Haidar |
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Segurança

Quais são as normas ABNT para playground?

Parquinhos e playgroun-
ds são um grande atra-
tivo em escolas, clubes 

e condomínios, provendo 
diversão às crianças e tran-
quilidade aos seus pais, que 
sabem que seus filhos estão 
brincando em um local pro-
tegido. Cabe aos responsáveis 
por administrar esses locais o 
dever de criar espaços segu-
ros e agradáveis, e que cum-
pram com as normas ABNT 
para playground.

 A NBR 16.071 foi criada 
em 2012, pela Associação 
Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT) em parceria com 
a Associação Brasileira de 
Fabricantes de Brinquedos 
(ABRINQ). A ABNT para 
playground tem como ob-
jetivo estabelecer diretrizes 
que garantam a segurança 
dos brinquedos e do local de 
instalação. A norma também 
traz questões sobre a inspe-
ção, manutenção e utilização 
do playground.

 Para que você possa ga-
rantir a segurança e cumpri-
mento com a norma no par-
quinho da sua escola, clube 
ou condomínio, apresen-
tamos os principais pontos 
da ABNT para playground. 
Acompanhe!

Brinquedos e 
materiais

 A ABNT para playground 
prevê que todos os materiais 
utilizados em brinquedos, 
pisos e outros seja atóxico, 
prezando pela segurança 
das crianças. Uma série de 
substâncias são proibidas 
pela norma, a maioria delas 
usada em tintas e tratamen-
tos de superfície. Além dis-
so, os brinquedos devem ter 
um bom acabamento, ser de 
material liso sem lascas, far-
pas ou rebarbas que possam 
machucar.

 Os parafusos e as roscas 
salientes nos brinquedos 
devem ter acabamento de 
proteção e não podem ter 
cantos afiados ou agudos. 
Para garantir a segurança 
das crianças, os brinquedos 
não podem ter saliência em 
posição que ofereça risco.

Outro ponto importante 
apresentado na ABNT para 

playground é que os brin-
quedos devem ficar separa-
dos por, no mínimo, 1,3 m 
de distância, evitando cho-
ques durante a brincadeira e 
garantindo a segurança das 
crianças.

Revestimento para o 
piso

 Os critérios para piso 
em parquinhos são bastan-
te detalhados na ABNT para 
playground. O playground 
deve ser estruturado sobre 
caixas de areia com, no míni-
mo, 30 cm de profundidade, 
grama sintética sobre borra-
cha amortecedora ou pisos 
de borracha, cuja espessura 
pode variar de acordo com a 
altura dos brinquedos:

• Em caso de brinquedos com
até 80 cm de altura, o reves-
timento de borracha deve
ter pelo menos 11 mm de
espessura;

• Se os brinquedos tiverem
até 1,5 m de altura, o piso
deve ter 20 mm de espessu-
ra ou mais;

• Brinquedos com até 2 m
de altura devem estar sob
revestimento de 50 mm de
espessura;

 Assim como no caso dos 
brinquedos, o piso também 
não pode conter pontas 
afiadas nem criar pontos de 
aprisionamento, e deve ter 
propriedades de atenuação 
de impacto significativa.

 A PlastPrime possui, 
em sua linha de Pisos e En-
genharia, a solução ideal 
para revestir parquinhos e 
cumprir com a ABNT para 
playground. O Revestimen-
to Modular Plástico é um 
produto versátil, resistente e 
de fácil montagem, fabrica-
do em diferentes cores que 
podem ser combinadas para 
criar um ambiente colorido 
e alegre para as crianças.

Vistoria e 
Manutenção

 A ABNT para playground 
prevê que sejam feitas vis-
torias diárias no parquinho 
para detectar pequenos da-
nos e deteriorações que pos-
sam colocar a segurança dos 

pequenos frequentadores do 
espaço em risco. Essa visto-
ria pode ser de responsabili-
dade do zelador ou até mes-
mo de uma das mães.

 A cada seis meses, uma 
vistoria técnica deve ser re-
alizada para avaliar a estru-
tura do playground e todos 
os seus pontos. Por fim, uma 
vez por ano deve ser reali-
zada, também, uma vistoria 
com responsabilidade técni-
ca, onde todos os requisitos 
de segurança da ABNT para 
playground devem ser verifi-
cados.

A importância 
de cumprir com 

a ABNT para 
playground

 A NBR 16071 visa a se-
gurança e a prevenção de 
acidentes em parquinhos in-
fantis. Cumprir com a nor-
ma não é apenas um ato de 
precaução, mas, sim, uma 
obrigação legal.

 Isso porque em caso de 
descumprimento, a legis-
lação prevê processo civil e 
criminal aos responsáveis, 
que podem ser o condomí-
nio e o síndico, administra-
dor da escola ou proprietá-
rios e gestores de espaços 
que contenham playground, 
seja ele interno ou externo.

Por
PLASTPRIME |
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Gestão Fiscal

O síndico e o INSS sobre a isenção 
na cota condominial e pró-labore

Código Civil proíbe 
alterações na fachada de 

condomínio

O artigo 1.336, inci-
so III, do Código 
Civil, proíbe con-

dôminos de alterarem a 
forma e a cor da fachada, 
das partes e das esqua-
drias externas do edifício. 
Com esse entendimento, o 
desembargador Luiz Edu-
ardo de Sousa, do Tribu-
nal de Justiça de Goiás, 
em decisão monocrática, 
manteve sentença de 1° 
grau que obriga uma mo-
radora a retirar aparelho 
de ar-condicionado ins-
talado na área externa do 
prédio. Ela também terá 
de restituir a estrutura 
original do condomínio.

 Em sua decisão, Edu-
ardo de Sousa afirmou 
que muitos condomínios 
toleram certas alterações, 
desde que aprovadas em 
assembleia. Ressaltou, 
no entanto, que os autos 
apontam para situação di-
ferente.

“E, para que seja legítima 
uma alteração, ela deve 

fazer parte da convenção. 
Assim, para efetuar a ins-
talação do aparelho de ar-
-condicionado (proibido 
pelo regimento interno), 
deveria a condômina, 
proceder anterior con-
sulta à administração do 
condomínio, solicitando 
a instauração de assem-
bleia para a alteração da 
convenção já instituída”, 
disse.

 Também ficou com-
provado nos autos que o 
condomínio demonstrou 
por meio de laudo que o 
prédio não tem especifi-
cação para instalação de 
aparelhos de ar-condicio-
nado.

 A autora do recurso 
havia argumentado que 
o equipamento foi corre-
tamente instalado e não 
alterou a fachada do pré-
dio. Com informações da 
assessoria de imprensa do 
TJ-GO.

Processo 201093504617

Os condôminos elegem 
um representante em 
assembleia geral or-

dinária, para agir na defesa 
dos interesses do condomí-
nio. Esse representante é 
um gestor que trabalha para 
administrar o condomínio, 
durante o seu mandato, exer-
cendo a função de síndico.

 Este condômino eleito 
em assembleia condominial 
para a função de síndico, é 
considerado contribuinte 
individual, conforme deter-
mina a Lei nº 8.212/1991, 
Lei 9.876/1999 e Instrução 
Normativa nº 971/2009, 
devendo contribuir com o 
INSS sobre o valor recebido 
à título de pró-labore. Ainda 
que a remuneração seja in-
direta, na forma de isenção 
de taxa condominial, deve 
haver o recolhimento.

 Deste modo, sempre que 
o síndico for remunerado, 
ou ainda que tenha apenas 
a isenção no pagamento da 
cota condominial, ele será 
considerado um contribuinte 
individual pela Previdência So-
cial, devendo recolher o INSS.

 Conforme o Regulamen-
to da Previdência Social, 
“todo aquele que exercer, 
concomitantemente, mais 
de uma atividade remune-
rada sujeita ao Regime Ge-
ral de Previdência Social 
(RGPS), será obrigatoria-
mente inscrito em relação a 
cada uma delas.”

“Artigo 12, inciso V - como 
contribuinte individual: 

f) (...) o síndico ou adminis-
trador eleito para exercer 
atividade de direção condo-
minial, desde que recebam 
remuneração”.

 O Condomínio deve-
rá realizar os pagamentos 
da remuneração do Síndi-
co por meio do Recibo de 
Pagamento de Autônomos 
(RPA). Terá ainda o dever 
de informar a contribuição 
previdenciária descontada 
na fonte, na respectiva guia 
GFIP (Guia de recolhimento 
de FGTS e /ou Informações 

à Previdência Social), infor-
mando a CEF por meio de 
sistema próprio.

 O síndico contribuirá 
com uma alíquota mínima 
de 11%, observando o limite 
máximo do salário de con-
tribuição, sendo o período e 
valor de contribuição devi-
damente contabilizado para 
a aposentadoria.

 É necessário um número 
de PIS/PASEP, podendo ser 
utilizado um existente ou 
então fazer um novo registro 
na Previdência Social. No 
entanto, quando o síndico 
for aposentado, será neces-
sário um novo registro como 
contribuinte individual.

 O condomínio deverá re-
colher 20% sobre o valor base, 
registrando mensalmente as 
contribuições na GFIP.

 De forma ilustrativa, um 
pró-labore mensal de R$ 
1.000,00 (um mil reais), terá 
a retenção de 11% da parte 
do síndico, que receberá o 
valor líquido de R$ 890,00. 
O condomínio deverá reco-
lher 20% sobre o valor bruto, 
ou seja, R$ 200,00. Ambos 
os valores serão repassados 
Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço e Informações 
à Previdência Social – GFIP.

 O síndico, quando pres-
tar serviços à mais de uma 
empresa, poderá se desobri-
gar de recolher, se o total de 
remunerações recebidas no 
mês atingir o limite máximo 
do salário de contribuição, 
informando o fato ao con-
domínio. Deverá apresentar 
uma declaração firmada sob 
as penas da lei, que ele já re-
colhe sobre o valor máximo, 
informando as empresas que 
procedem ao recolhimento.

 Deste modo caberá ao 
síndico informar o fato ao 
condomínio, para que não 
seja descontado, com base 
na instrução normativa que 
equipara o condomínio a 
empresas. 

 Ainda nos casos de síndi-

co já aposentado, a legislação 
obriga que o recolhimento, 
devendo ser realizada uma 
nova inscrição como contri-
buinte individual.

 O judiciário já se mani-
festou sobre a obrigatorie-
dade do recolhimento do 
INSS sobre o pagamento do 
pró-labore dos síndicos de 
condomínios, devidos ainda 
sobre a isenção da cota con-
dominial. 

TRIBUTÁRIO. CONTRI-
BUIÇÃO SOCIAL SOBRE O 
PRÓ-LABORE E SOBRE A 
ISENÇÃO DA QUOTA CON-
DOMINIAL DOS SÍNDI-
COS. ART. 1º DA LEI COM-
PLEMENTAR Nº 84/96. 
CONDOMÍNIO. CARAC-
TERIZAÇÃO. PESSOA JU-
RÍDICA. LEI Nº 9.876/99. 
INCIDÊNCIA. I - E devida 
a contribuição social sobre 
o pagamento do pró-labore 
aos síndicos de condomínios 
imobiliários, assim como 
sobre a isenção da taxa 
condominial devida a eles, 
na vigência da Lei Com-
plementar nº 84/96, por-
quanto a Instrução Norma-
tiva do INSS nº 06/96 não 
ampliou os seus conceitos, 
caracterizando-se o condo-
mínio como pessoa jurídi-
ca, à semelhança das coo-
perativas, mormente não 
objetivar o lucro e não rea-
lizar exploração de ativida-
de econômica. II - A partir 
da promulgação da Lei nº 
9.876/99, a qual alterou a 
redação do art. 12, inciso V, 
alínea f, da Lei nº 8.212/91, 
com as posteriores modi-
ficações advindas da MP 
nº 83/2002, transforma-
da na Lei nº 10.666/2003, 
previu-se expressamente 
tal exação, confirmando a 
legalidade da cobrança da 
contribuição previdenciá-
ria. III - Recurso especial 
improvido (STJ - REsp: 
411832 RS 2002/0016098-
2, Relator: Ministro FRAN-
CISCO FALCÃO, Data de 
Julgamento: 17/10/2005, T1 
- PRIMEIRA TURMA, Data 
de Publicação: DJ 19.12.2005 
p. 211RDDT vol. 126 p. 135).

Por
Francisco Egito |

SÍNDICO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
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Inadimplência
Saiba como negociar condomínio em atraso para 

não perder o imóvel

Em tempo de desempre-
go em alta e falta de 
dinheiro, muita gente 

não tem conseguido pagar 
as contas, inclusive o boleto 
do condomínio. E não qui-
tar essa taxa pode resultar 
na perda do imóvel. Com o 
novo Código de Processo Ci-
vil (CPC), as cobranças vão 
parar na Justiça rapidamen-
te. E isso tem impactado no 
número de ações. De acordo 
com o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJ-RJ), 
houve um salto de 3,59% no 
primeiro semestre deste ano, 
com 7.170 ações de inadim-
plências condominiais. De 
janeiro a junho, na cidade 
são 249 ações a mais que em 
igual período de 2017.

 Como a tramitação ju-
dicial dessas ações são mais 
rápidas - cerca de 120 dias -, 
a saída é negociar para evi-
tar que o imóvel vá à leilão. 
A melhor alternativa é tentar 
um acordo e apelar para o 
bom senso a fim de que tanto 

o condomínio perca a receita 
quanto o condômino vá parar 
em uma lista de devedores e 
ainda com risco de ficar sem 
o apartamento em questão.

 “O condômino deve bus-
car o síndico e expor a situ-
ação e pedir um prazo maior 
para pagar a taxa em atraso. 
Há casos em que é possível 
parcelar a dívida em cheque 
ou em cartão de crédito”, 
alerta Leonardo Schneider, 
presidente do Secovi-Rio, 
sindicato da habitação.

 Avaliação similar tem o 
advogado Neviton Daris, es-
pecialista em Direito Imobi-
liário. Segundo ele, o melhor 
caminho quando há atraso 
no pagamento das contas é 
tentar entrar em um acordo 
sem procedimento judicial.

 “Não vale a pena propor 
ação de até três ou quatro 
meses de atraso, até porque 
acabará com acordo em juízo 
e, acordo por acordo, melhor 
fazer antes do que ter gas-

tos com custas processuais”, 
afirma o advogado.

 Schneider acrescenta que 
existem problemas, como de-
semprego ou de foro familiar 
que, resolvidos, permitem ao 
proprietário o pagamento da 
dívida. Mas ele adverte que 
quando a inadimplência é 
constante não há outra solu-
ção que não seja a via judicial.

 “No novo CPC dívida de 
condomínio passou a ser 
título executivo. Por conta 
disso, o devedor é intimado 
a pagar em três dias”, com-
plementa Daris.

 Caso não ocorra a qui-
tação do débito, o juiz pode 
determinar a penhora do 
próprio imóvel em ques-
tão. Persistindo a dívida, a 
unidade pode ser leiloada. 
“Nesse caso, do valor arreca-
dado com o leilão é retirado 
o montante referente à dívi-
da e as custas, o que sobrar 
é entregue ao proprietário do 
imóvel”, diz Schneider.

Outros estados

 Além do Rio, a inadim-
plência está em alta em ou-
tras estados do país. “E esses 
números tendem a crescer 
mais”, alerta Hadan Palas-
thy, especialista em compra 
de inadimplência em condo-
mínios da Creditcon.

 Levantamento da empre-
sa mostra que a Bahia lidera 
a lista e apresenta 1.326 ca-
sos de inadimplências proto-
coladas no TJ-BA apenas em 
junho, mas comparando com 
o primeiro semestre de 2017, 
o estado nordestino teve au-
mento de 12,6% no acumula-
do de janeiro a junho.

 São Paulo fechou o mês de 
junho com 1.019 ações pro-
tocoladas por inadimplência 
condominial. Quando com-
parado a maio, o aumento 
foi de 19,7%. No acumulado 
de janeiro a junho, a cidade, 
no entanto, teve redução de 
2,9% nas ações protocoladas.

Por
Martha Imenes |

Número de ações na Justiça contra condôminos 
inadimplentes cresce no Rio. Acordo é a melhor saída
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