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* Sujeita à alterações

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo

Faxineiro 1.036,48 1.084,70 1.070,85

Trab.Serv.Gerais 1.036,48 1.149,64 1.070,85

Jardineiro 1.036,48 1.149,64 1.070,85

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.112,79 1.366,65 1.212,34

Garagista (Diurno e Noturno) 1.070,36 1.366,65 ------

Zelador 1.128,34 1.366,65 1.106,27

Aux.de Escritório/Administração 1.353,04 1.441,74 1.336,43

Vigia ------ 1.366,65 1.212,34

Encarregado 1.354,96 1.741,91 1.360,07

Vale Alimentação 535,00
Mensal

34,50 
Dia

Trabalhado

35,00 
Dia

Trabalhado

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.146,64

Auxiliar Administrativo 1.087,48

Auxiliar de Serviços Gerais 1.052,20

Encarregado de Limpeza 2.140,40

Encarregado Geral 2.687,37

Garagista 1.146,64

Jardineiro 1.553,46

Office-Boy/Contínuo 1.052,20

Zelador 1.146,64

Vale Alimentação
27,50

Dia
Trabalhado

Base de Cálculo Aliquota Salário-Família
De 0,00 até 1.659,38 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      44,09

Quem Receber até                                     859,88

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   31,07

Quem Receber até                                  1.292,43

De 1.659,39 até 2.765,66 9,00%
De 2.765,67 até 5.531,31 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.531,31 11,00% Valor do Salário Mínimo 937,00

Salário Mínimo para 2017 R$ 937,00

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: 31/12/2017

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Dezembro/16
Índice Base Dez/01 - 100,000

Outubro de 2017
D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC/2017, seguem as referencias 
de dados pesquisados por amostragem 
nos condomínios do DF, com valores 
mínimos e máximos praticados em 
cada região administrativa pesquisada, 
considerando a realidade econômico-
financeira de cada região administrativa 
e suas especificidades;

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

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

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

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

6 - Sindico Profissional – 
As remunerações dos síndicos 
profissionais sofrem acréscimo médio 
de 20% a 35% sobre o valor referencial 
previsto na TRPC/2017, em virtude 
de custos operacionais com mão de 
obra especializada, logística, impostos 
incidentes e despesas gerais sobre a 
prestação de serviços.

Sindiserviços-DF

Tabela do INSS - 2017

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF
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Nossa Mensagem

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

levantes para seu dia a dia na 
gestão condominial. Come-
çamos por trazer os direitos 
e deveres dos condôminos, 
que muitas vezes não são 
respeitados por falta de co-
nhecimento. 

 A coluna de direito traba-
lhista destaca todos os cui-
dados que os síndicos devem 
tomar com relação a coleti-
va seletiva de lixo realizada 
pelos funcionários diretos e 
terceirizados e suas reper-
cussões. 

 Dr Rodrigo Karpat alerta 
sobre os cuidados da instala-
ção de ar condicionado por 

parte de condôminos. Acen-
tua também sobre os perigos 
das concessões por parte da 
administração e as medidas 
a serem adotadas para evi-
tar aborrecimentos a gestão 
condominial. 

  Na coluna do Dr. Condo-
mínio Aldo Junior este mês 
o tema é como proceder após 
a realização de uma assem-
bleia. As medidas necessá-
rias para evitar nulidades e 
confusões com os participan-
tes, vejam as dicas importan-
tes do Dr. Condomínio.  

  Na coluna direito de vi-
zinhança, Dr Kênio Pereira 
traz os problemas dos imó-
veis abandonados por con-
dôminos, as implicações le-

gais e os perigos das invasões 
destes imóveis, imperdível. 

  Manutenção preventiva 
de elevadores, instalações de 
gás e para-raios são temas 
tratados pela coluna Manu-
tenções que explica em deta-
lhes sobre os procedimentos 
e as normas que envolvem 
estas obrigações. 

  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 !      
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7 Direitos e Deveres dos 
condôminos

Legislação

Direitos e Deveres es-
tão relacionados com 
qualquer atividade 

desenvolvida dentro de uma 
sociedade. Com o condo-
mínio não poderia ser dife-
rente. Morar em conjunto e 
usufruir de um espaço em 
comum nem sempre é muito 
fácil. É importante saber que 
apesar de todo condômino 
ter direitos sobre o condomí-
nio, é mais importante ainda 
lembrar de suas obrigações. 
Por isso, separei uma lista 
com 7 direitos e deveres dos 
moradores de um condomí-
nio:

Direitos: 

1. Usufruir. Todos os con-
dôminos têm o direito 

usar, fruir e livremente dis-
por não só do seu espaço 
individual (apartamento), 
mas também das áreas em 
comum. 

2.    Assembléia. É direito 
de todo e qualquer con-

dômino participar das as-
sembléias e também votar e 
participar de suas decisões.

3.    Destituição do síndi-
co. No caso do síndico 

cometer irregularidades, os 
condôminos tem o poder de 
através de assembléia e vota-
ção destituí-lo do cargo.

Deveres: 

4. Pagamentos. Essa é 
uma obrigação básica, 

mas que nem sempre é cum-
prida. Todo condômino deve 

manter em dia seus paga-
mentos para com o condomí-
nio e o não cumprimento do 
prazo estipulado pode acar-
retar em multa (Art. 1.336).

5. Conduta anti-social. 
Bom senso é essencial, 

desrespeitar as normas e 
comprometer o bem estar 
das outras pessoas também 
pode acarretar em multa. O 
condômino deve levar em 
consideração o que prevê o 
Art. 1.336.

6. Obras. é proibido ao 
condômino, realizar 

obras que possam compro-
meter a segurança do local 
(por conseqüência os mo-
radores). Também não é 
permitido as reformas que 
alterem a forma ou cor da 
fachada e nem as esquadrias 
externas.

7. Aluguel e uso exclusivo 
de partes em comum. É 

possível que o dono de um 
dos apartamentos de um 
condomínio alugue sua casa 
ou parte dela (no caso de 
uma vaga na garagem, por 
exemplo). O proprietário 
deve ter em mente que no 
caso de algum contratempo, 
ele responderá pelos atos e 
despesas. É bom relembrar 
o Art. 1.340: “Os direitos de 
cada condômino às partes 
comuns são inseparáveis de 
sua propriedade exclusiva”.

 Morar em condomínio é 
uma prática cada vez mais 
comum e com certeza con-
forto, sossego e comodidade 
são fatores desejados por to-
dos os condôminos. Não há 
nada melhor do que deixar o 
bom senso prevalecer e lem-
brar sempre que todo direito 
não está isento de deveres. 
Se as regras existem, são 
para serem seguidas.
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Direito Trabalhista

Coleta seletiva e a relação trabalhista 
no condomínio, como fica?

Gestor da área ambien-
tal e fundador do Ins-
tituto Muda, Alexan-

dre Furlan Braz destaca os 
cuidados a serem tomados 
pelos síndicos sobre as ati-
vidades desenvolvidas pelos 
funcionários do condomínio 
(próprios e terceirizados) no 
programa local de coleta se-
letiva.

 A análise é desenvolvida 
com o apoio do advogado 
Ricardo Koury, que atua na 
área condominial e em direi-
to do trabalho, entre outras.

1. TRABALHADOR 
DEVE SEPARAR 

RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS DE 

NÃORECICLÁVEIS?

 Desde 2012, a jurispru-
dência em processos traba-
lhistas de diversos tribunais 
tem sustentado o pagamento 
de multa de insalubridade 
por parte do condomínio na 
segregação dos resíduos fei-
ta pelos funcionários. Con-
forme esses entendimentos, 
o trabalhador que somente 
coleta os sacos e os leva para 
o depósito atua dentro da 
legalidade, pois se encontra 
em ambiente comercial ou 
residencial, dispensando-se 
assim a necessidade de pa-

gamento de insalubridade. 
Porém, se abrir os sacos e 
fazer a efetiva separação dos 
recicláveis, ele terá direito ao 
adicional, que incidirá sobre 
o salário mínimo da região, 
equivalente a 40% (quarenta 
por cento), para insalubrida-
de de grau máximo.

2. COMO OR GANIZAR 
O PROGRAMA DE 

FORMA ADEQUADA?

 A coleta seletiva é um de-
ver do condomínio perante a 

sociedade e planeta, porém, 
ela deve ser planejada, rece-
ber os investimentos neces-
sários e ter procedimentos 
para que a coletividade não 
sofra futuros ônus. Nesse 
sentido, é preciso realizar 
campanhas educativas e trei-
namentos presenciais com 
todos (moradores, funcioná-
rios do prédio e funcionárias 
dos condôminos) mostrando 
que o lixo é responsabilidade 
de todos e deve ser devida-
mente separado (recicláveis 
dos não recicláveis) e higie-
nizado na origem.

Por
Alexandre F. Braz  |
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Coluna do Dr. Karpat

Rodrigo Karpat

Condomínios: Ar condicionado

Os dias quentes estão 
chegando e começam 
os problemas ineren-

tes aos aparelhos de ar con-
dicionado. Nos tempos atu-
ais o ar condicionado passa 
a ser equipamento essencial, 
de primeira necessidade, es-
pecialmente em locais onde 
o calor ou o frio são intensos. 

 Independentemente do 
que será dito, é necessário 
que o condômino não ins-
tale um aparelho antes de 
verificar se é permitido na 
convenção ou qual o proce-
dimento no prédio. O fato de 
já existirem aparelhos não 
quer dizer que possa ser fei-
to.

 Ao condomínio caberá 
sempre tentar ajustar a uti-
lização a arquitetura do local 
e regras do empreendimento 
com base na convenção e an-
seio da coletividade.

 Caso a convenção proí-
ba a instalação do ar condi-
cionado, para que o mesmo 
possa ser instalado será ne-
cessário a alteração da con-
venção, o que somente pode 
ocorrer com o voto de 2/3 
dos condôminos em assem-
bleia (Art. 1.351 do CC). Caso 
contrário, colocar o aparelho 
será considerado alteração 
de fachada passível de multa 
e de ação judicial para reti-
rada do aparelho.

Nesse sentido no Tribunal 
de Justiça do Distrito Fe-
deral o relator J. J. Costa 
Carvalho entende que: “2. 
Diante do descumprimento 
de regra prevista na conven-
ção do condomínio, impõe-
-se a obrigação de retirar o 
aparelho instalado em lo-
cal indevido. 3. A discussão 
acerca de nulidade de multa 
imposta extrapola a nature-
za da ação de obrigação de 
fazer ajuizada.” 

 Não sendo caso de proi-
bição na convenção, antes 
do condomínio padronizar 
a instalação do ar condicio-
nado é recomendado a con-
tratação de um engenheiro 
elétrico para saber se o con-
domínio suporta o acrésci-
mo de carga, sem compro-
meter o centro de medição 
de acordo com a entrada de 

energia aprovada pela con-
cessionária. 

 Após a verificação da car-
ga, será necessário um enge-
nheiro civil/ calculista, para 
saber com base no projeto da 
empresa de ar condiciona-
do, se não haverá sobrepeso 
com a instalação das máqui-
nas no espaço destinado, e 
mesmo que nem todas uni-
dades façam, o engenheiro 
precisará verificar se aber-
tura do vão irá comprometer 
de alguma forma a estrutura 
do prédio. 

 Caso não exista proibição 
na convenção, e o condomí-
nio perca a oportunidade de 
padronizar, deverá aceitar 
que o condômino faça a ins-
talação, após laudo de enge-
nheiro, no local que melhor 
lhe provier. 

AUTOR. 1 - A obra objeto da lide não 

pode ser considerada irregular, eis 

que estava sob a orientação de enge-

nheiro responsável, possuindo ART 

(anotação de responsabilidade técni-

ca) em nome de Engenheiro Civil que 

assegurou ¿que não houve nenhuma 

retirada nas peças estruturais da edi-

ficação¿, não havendo que se falar, 

portanto, em risco para estrutura do 

edifício. 2 - Verifica-se que a instala-

ção do ar condicionado não alterou 

a fachada do edifício, tendo em vista 

que as provas produzidas nos autos, 

em especial as fotos e o laudo pericial, 

demonstram que não há padrão do 

edifício para instalação para insta-

lação do ar condicionado, bem como 

que o projeto arquitetônico do edifício 

não previu local para aparelhos de ar 

condicionado. 

 Desta forma, a instala-
ção do ar condicionado deve 
ser verificada com caute-
la, levando-se em conta a 

convenção e regramento de 
cada condomínio. Instalar 
de forma inadvertida poderá 
acarretar em ação judicial. 
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho |

As confusões sobre elite 
no futebol brasileiro

Outros tempos

Gol de mão, impe-
dido, pênalti ine-
xistente, não mar-

cado, entrou, não entrou, 
enfim, não é de hoje que o 
erro está diretamente liga-
do ao futebol. Lembro-me 
de medievais discussões: 
Marco Antônio fez falta em 
Ubirajara? Boschilla ex-
pulsou corretamente o Rui 
Rei? José Roberto Wright 
favoreceu o Flamengo na 
Libertadores de 81? 

 Muitos juraram que 
sim, muitos contestaram. 
Era um tempo diferente. 
Os prós não pretendiam 
golear os contras, nem 
vice-versa. O erro era o 
apêndice do jogo, apenas 
uma cena, normalmente 
secundária, de uma histó-
ria construída de gols, de 
dribles, de bandeiras, de 
papel picado. Valia o jogo. 
Era um tempo em que mi-
nha mãe não se preocupa-
va com o futebol, apenas 
sabia que o marido e o fi-
lho o devoravam.

 As imagens da TV não 
eram tão claras, não dei-
xavam as vísceras do lan-
ce tão à mostra. A TV não 
se apropriava da intenção 
do autor do lance. Ou do 
ator. Em tempos de todos 
sabem tudo, que falam de 
tudo, a TV embarca e não 
deixa mais a dúvida no ar. 

Minha mãe me questiona 
os tais absurdos que, Sua 
Excelência, o árbitro, teve 
o desplante de fazer. Como 
se tivesse escondido cin-
quenta e um milhões num 
apartamento qualquer.

 Quando algum lance 
extrapola a normalidade, 
horas e horas, às vezes, 
dias, arrastam-se numa 
interminável discussão. 
Aos poucos, o foco do fu-
tebol desvia-se para as po-
lêmicas, muitas fabricadas 
e superdimensionadas. A 
mão de Jô não foi pouca 
coisa, mas ofuscou o fu-
tebol. Alguém se lembra 
do que mais aconteceu na 
rodada? Garanto que não. 
Muito menos do próprio 
jogo. Minha mãe se lamen-
ta de tanto tempo perdido, 
como se tivéssemos todo o 
tempo do mundo.

 Em cada rodada, esse 
desvio de caráter do jogo 
tem transformado as me-
sas-redondas, os bate-pa-
pos. Discute-se, primor-
dialmente, a arbitragem. 
Parece que há uma frus-
tração quando a rodada 
passa sem um gol de mão, 
sem um impedimento es-
candaloso ou sem um pê-
nalti equivocado. Vamos 
falar do quê? Do jogo joga-
do? O que é isso?

A pesquisa da Armatore 
sobre o perfil do torce-
dor do Corinthians na 

Arena Corinthians é respei-
tável. Toda pesquisa, quando 
se sabe ler, ajuda a entender 
tendências. Mas há armadi-
lhas. Ao afirmar que 40% do 
público que frequenta a Are-
na Corinthians está elitizado 
e apontar o acesso desta fatia 
ao ensino superior, corre-se 
o risco de esquecer um de-
talhe. Em 2004, o acesso da 
população brasileira às fa-
culdades, entre 18 e 24 anos, 
era de 32,9% da população. 
Em 2015, era de 58,5%.

 Há outra questão. A pes-
quisa consultou frequenta-
dores do estádio (não ape-
nas sócios-torcedores, como 
esta nota dizia inicialmente). 
Entre os entrevistados, 66% 
têm entre 30 e 55 anos e 11% 
estão acima dos 55 anos. O 
índice com acesso à universi-
dade ou com curso superior 
completo nesta faixa etária é 
maior do que os que têm até 
29 anos.

 A discussão sobre o pú-
blico nos estádios exige a 
lembrança de que é preciso, 
sim, dar acesso a todas as ca-
madas sociais.

 Isto é indiscutível.

 A pergunta é se esse aces-
so no passado fazia o torce-
dor mais pobre estar no es-
tádios sempre ou de vez em 
quando.

 Porque os estádios bra-
sileiros sempre estiveram às 

moscas.

 O Corinthians foi cam-
peão brasileiro de 1999 com 
21 mil pessoas de média de 
público. Quem acordasse no 
domingo de sol e resolvesse, 
por ímpeto, ir ao estádio, po-
dia pegar uma fila e ter aces-
so ao ingresso. Pagando caro 
ou barato.

 A diferença é que clubes 
como Corinthians, Palmei-
ras e São Paulo hoje dão pre-
ferência a quem vai a todos 
os jogos. E o número médio 
de torcedores destes clubes 
nos estádios aumentou. O 
Corinthians tem 33 mil de 
média de público neste ano e 
teve 29 mil no ano passado, 
apesar de ter sido sétimo co-
locado. O Palmeiras tem 31 
mil presentes por jogo neste 
ano, média semelhante à do 
ano passado, superior à do 
bicampeonato brasileiro de 
1994, quando havia 14 mil 
espectadores em média no 
Parque Antarctica.

 Daí que não parece haver, 
na opinião deste colunista, 
uma ação pensada para eliti-
zar os estádios no Brasil. Não 
há nem sequer dirigentes or-
ganizados suficientemente 
para isto. O que há é o custo 
de manutenção do estádio e 
a lei da oferta e da procura.

 Incrivelmente, os clubes 
de ingresso médio mais caro 
do Brasil, Corinthians e Pal-
meiras, tiveram os maiores 
públicos do país em 2016. 
Neste ano, com todas as 
competições somadas, o São 
Paulo superou o Palmeiras e 
o Corinthians, com ingresso 
médio mais baixo. Mas co-
piando o sistema de milha-
gem que os planos de sócios-
-torcedores de palmeirenses 
e corintianos tiveram nos 
últimos anos.

 O fenômeno São Paulo é 
importante. Pelo preço bai-
xo e pelo plano de sócios. No 
Brasileirão, o Corinthians 
tem a melhor média de pú-
blico.
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Imóveis abandonados geram 
riscos a vizinhos

Direito de Vizinhança

Kênio de Souza Pereira

Deixar imóveis aban-
donados expõe vizi-
nhos. Muitos mora-

dores têm sido prejudicados 
com o descaso de alguns 
proprietários que deixam 
seus imóveis abandonados, 
sem qualquer manutenção, 
os quais atraem invasores, 
mendigos e até usuários de 
drogas, que fazem do local 
ponto para praticar atos li-
bidinosos, tráfico ou suas 
necessidades fisiológicas 
gerando mal cheiro e o acú-
mulo de lixo. Com o recorde 
de desemprego e diante da 
maior crise econômica que o 
Brasil está passando, consta-
ta-se o crescimento de pesso-
as dormindo na rua, gerando 
insegurança e preocupação.

 O desaquecimento da 
economia aumentou o vo-
lume de casas e lojas deso-
cupadas, que somadas às 
casas, prédios abandonados 
e terrenos vagos, se tornam 
um transtorno para os vizi-
nhos que têm suas moradias 
e locais de trabalho desvalo-
rizados com o mau cheiro e o 
péssimo aspecto criado com 
a ausência de manutenção 
de donos que ignoram o seu 
dever de dar função social à 
propriedade.

 É notório que nos imóveis 
abandonados são encontra-
das as poças de água paradas 
que se tornam criatórios do 
mosquito aedes aegypti, que 
são os vetores da dengue e 
da febre chikungunya. As 
vítimas são os vizinhos que 
em breve poderão ser atin-
gidos com essas doenças em 
proporção muito acima dos 
locais onde não existe este 
problema.

Risco à segurança

 Grande parte dos imóveis 
abandonados se encontram 
na zona sul da Capital, nas 
regiões mais valorizadas das 
cidades. Em geral a pessoa 
de baixo poder aquisitivo não 
pode se dar ao luxo de deixar 

um bem tão valioso vazio e 
assim são raros os imóveis 
abanados na periferia. Nas 
regiões mais ricas há casos 
de imóveis abandonados por 
causa de brigas entre her-
deiros no decorrer de inven-
tários que demoram anos, 
litígios entre construtoras e 
clientes ou casos de falência 
de empresas. Há ainda mui-
tas edificações velhas que são 
adquiridas por investidores 
que visam aguardar um me-
lhor momento para demolir 
e construir um prédio e as-
sim deixam o imóvel aban-
donado que não se presta 
nem para locação diante do 
mau estado.

Locação e venda do 
imóvel exigem aten-

ção do dono

 Alguns imóveis vagos dis-
ponibilizados para locação 
ou venda ficam sem qual-
quer manutenção e, por se-
rem mais recuados em rela-
ção a via pública ou passeio, 
favorecem que os mendigos 
acampem nas entradas e ali 
sujem o local ou montem um 
“acampamento” sob a mar-
quise. Há casos de alguns 
serem invadidos e virem a 
gerar risco de incêndio para 
os vizinhos diante do fato 
dos invasores queimarem 
os pisos de tacos ao fazerem 
fogueiras para cozinhar ali-
mentos e se aquecer.

O lixo acumulado gera mau 
cheiro e atrai ratos, baratas e 
mosquitos que, por sua vez, 

aumentam o risco de doen-
ças para as pessoas que mo-
ram e frequentam a região. 
É comum vermos o aumento 
de viroses, dengue e demais 
doenças onde o lixo e entu-
lho se acumulam, sendo que 
a Superintendência de Lim-
peza Urbana não promove a 
limpeza dentro e na entrada 
desses imóveis, pois se limita 
a limpar as vias públicas.

A situação tende a se tornar 
mais grave, pois diante do 
desaquecimento da econo-
mia, com o fechamento de 
empresas e com o desem-
prego crescente, vemos que 
têm aumentado o número 
de lojas, casas e prédios va-
zios. Muitos deles possuem 
recuos e marquises que têm 
sido cada vez mais utiliza-
das por mendigos, os quais 
se recusam a ir para abrigos 
públicos, pois preferem fica 
no local sujando. Vários são 
os casos de problemas com 
uso drogas e até de furto das 
pessoas quem passam pelo 
local.

Poder público ausente

Age de forma ilegal o pro-
prietário que não cuida do 
seu imóvel, pois fere a Cons-
tituição Federal, que prote-
ge o direito de propriedade, 
mas exige que este seja exer-
cido com responsabilidade, 
ou seja, que o imóvel venha 
a ter um destino útil, em be-
nefício aos interesses sociais, 
seja para moradia ou para 
exercer uma atividade produtiva.

Art. 5º Todos são iguais pe-
rante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos se-
guintes:

[…]

XXII – é garantido o direito 
de propriedade;

XXIII – a propriedade aten-
derá a sua função social;

Quando a propriedade colo-
ca em risco os vizinhos, estes 
podem propor contra o pro-
prietário um processo judi-
cial, onde o Juiz poderá apli-
car uma pesada multa diária 
ao dono para que ele tome 
providências que venha a sa-
nar o uso nocivo do imóvel. 
Caberá ao vizinho prejudica-
do localizar o proprietário e 
demonstrar ao juiz que este 
tem agido de forma a preju-
dicar a vizinhança, que sua 
omissão tem gerado risco à 
saúde e desvalorização dos 
imóveis no entorno, além de 
insegurança ao atrair margi-
nais ou invasores.

O Código Civil veda o uso no-
civo do imóvel:

Art. 1.277. O proprietário ou 
o possuidor de um prédio 
tem o direito de fazer cessar 
as interferências prejudiciais 
à segurança, ao sossego e à 
saúde dos que o habitam, 
provocadas pela utilização 

de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se 
as interferências consideran-
do-se a natureza da utiliza-
ção, a localização do prédio, 
atendidas as normas que 
distribuem as edificações em 
zonas, e os limites ordinários 
de tolerância dos moradores 
da vizinhança.

 O problema seria quase 
inexistente se o Poder Pú-
blico cumprisse seu papel de 
gerar segurança à população, 
pois os mendigos estão cada 
dia mais à vontade, fazendo 
o que bem entendem e resi-
dindo até mesmo nos locais 
turísticos, como, por exem-
plo, na Rua da Bahia, no pré-
dio do ICBEU junto à Praça 
da Liberdade. Lá vemos bar-
racas, colchões e mendigos 
tomando banhos, praticando 
atos sexuais e tudo mais ao 
lado do Quartel do Comando 
Maior da Polícia Militar de 
MG, um dos locais mais no-
bres da Capital Mineira.

 Vemos as pessoas com 
medo de passarem pelo local 
e nada é feito pela Guarda 
Municipal e nem pela Polícia 
Militar.  Certamente, a Polí-
cia foi desprestigiada diante 
do surgimento há uns 4 anos 
de uma lei que veda a retira-
da do colchão e dos utensí-
lios dos moradores de rua e 
diante disso passamos a ver 
o desinteresse da polícia em 
inibir o crescimento desses 
problemas.

 Diante desse cenário fica 
evidente porque a cada dia 
aumentam as invasões e os 
moradores de rua que ficam 
nas calçadas e na frente de 
casas e lojas vazias, sujando 
os locais e tornando a vida 
dos vizinhos um transtorno. 
Vários são os casos de vio-
lência que acabam por gerar 
pânico nas pessoas que vi-
vem próximas a esses locais, 
as quais acabam se mudando 
diante da desvalorização da 
região.
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Falta de manutenção pode colocar 
condomínio em risco

Manutenção

Os condomínios pas-
sam por constantes 
mudanças em sua es-

trutura. Por isso, é necessá-
rio que o síndico e as admi-
nistradoras fiquem atentos 
aos desgastes das áreas de 
lazer e também dos equipa-
mentos presentes nos con-
domínios, como por exem-
plo, os elevadores.

Confira alguns dos itens:

Elevadores

 Deve-se contratar uma 
empresa especializada. Além 
de ser indispensável, a exis-
tência de engenheiro respon-
sável, devidamente registra-
do no Conselho Regional de 
Engenharia. Há necessidade 
de expedição, por parte da 
empresa de manutenção, 

tanto de Relatório de Inspe-
ção Anual (RIA) quanto de 
Anotação de Responsabili-
dade Técnica (ART) feita por 
profissional devidamente 
habilitado.

 O síndico deve estar aten-
to para as indicações de subs-
tituição de peças, solicitando 
a apresentação das que fo-
ram substituídas. Havendo a 
contratação desses serviços e 
sendo esses mal executados, 
cabe indenização no caso de 
haver prejuízos.

Instalação de gás

Também deverão ser inspe-
cionados tanto a central de 
gás como todos os ramais. 
A recomendação é que essa 
inspeção seja anual no caso 
da central onde estão locali-

zados os medidores; e a cada 
três anos, nos ramais. Tam-
bém deverá ser emitido lau-
do e recolhido ART.

Para-raios

A NBR 5419 (Normas Brasi-
leiras) foram atualizada em 
2015, exigindo-se  uma visto-
ria visual a cada seis meses, 
além da manutenção anual. 
Comprovada negligência por 
parte do síndico quanto à au-
sência de adequação às nor-
mas técnicas, que acabe por 
gerar ou maximizar danos 
oriundos de raios, a empresa 
de seguro poderá eximir-se 
da cobertura alegando riscos 
não contratados, recaindo 
a responsabilidade sobre o 
síndico.
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Assessoria Condominial

Conheça  os 11 procedimentos básicos que 
o sindico deve tomar após a realização de

uma assembleia condominial
Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por
Aldo Junior |

É muito comum após a 
realização de uma as-
sembleia condominial 

acontecer o que chamamos 
de acomodação. 

 Os assuntos levados a 
pauta são resolvidos, as ta-
xas são implementadas, os 
ajustes são feitos porém, 
quais são os procedimentos 
legais para evitar demandas 
dos condôminos? Esse é o 
nosso tema. 

 A maioria dos síndicos, a 
partir deste momento se aco-
moda e vai deixando a entre-
ga da ata para depois. Ocorre 
que , aqueles condôminos 
que não compareceram a as-
sembleia tem o direito de sa-
ber o que foi decidido e ainda 
mais importante, se houve a 
criação de alguma taxa ou 
mudança de algum procedi-
mento que possa envolver o 
dia a dia de sua convivência 
no condomínio. 

 Infelizmente, muitos sín-
dicos quando são cobrados 
pelos condôminos se irri-
tam e acabam causando um 
problema maior ainda pela 
simples falta de cuidado na 
divulgação da ata. 

 Outra situação muito co-
mum é o sindico sem qual-
quer cuidado distribuir a ata 
sem se cercar dos devidos 
cuidados de conferencia  e 

piorar ainda mais a integra 
das informações. 

 Por isso é que, prepara-
mos as medidas necessárias 
após a assembleia a fim de 
evitar aborrecimentos, veja 
tabela ao lado.

 Todos os cuidados do 
sindico devem ser focados 
na integralidade da transcri-
ção da ata com a mais estrita 
verdade das tratativas reali-
zadas entre os condôminos. 

 Qualquer desvio de con-
duta, tentativa de manipu-
lação ou falsa condução dos 
termos da ata, podem carac-
terizar crime em desfavor do 
secretário da assembleia e 
para o presidente como pre-
visto no código penal: 

Art. 298. Falsificar, no 
todo ou em parte, docu-
mento particular ou al-
terar documento parti-
cular verdadeiro:

Pena — reclusão, de 1 (um) a 
5 (cinco) anos, e multa.

 A responsabilidade que 
envolve os condôminos ou 
terceiros que redigem a ata é 
muito grande. A importância 
dos registros fidedignos do 
que foi tratado é fundamen-
tal para a segurança jurídica 
do sindico e do condomínio 
com um todo.     

 Estas medidas preven-
tivas certamente vão evitar 
muitos problemas junto aos 
condomínios, com relação a 
possíveis nulidades, questio-
namentos legais e duvidas 
suscitadas principalmente 
daqueles condôminos que 
não compareceram a reu-
nião.  

 Como é sabido, um dos 
deveres do sindico previsto 
em convenção e na legisla-
ção, é a comunicação de to-
dos os fatos relevantes aos 
condôminos, por isso nunca 
de deve esquecer desta obri-
gação, pois a assembleia é 
um dos fatores mais relevan-
tes dentro de um condomí-
nio. 

 Por isso o check list pós 
assembleia é muito impor-
tante por parte do sindico 
para garantir a correta in-
formação ao condômino, e 
principalmente levar a in-
formação sem vícios admi-
nistrativos e jurídicos, pro-
porcionando assim ao 
condomínio a segurança 
jurídica necessária para que 
as decisões possam ser im-
plementadas sem qualquer 
falhas ou pendências que 
comprometam a execução 
administrativa e financeira 
dos encaminhamentos de-
terminados pela assembleia.     

PROCEDIMENTOS PÓS - ASSEMBLEIA 

1 - Acompanhar o trabalho do secretário na transcrição 
dos registros da ata; 

2 - Conferir os itens da pauta e a integralidade das tra-
tativas e suas abordagens completas no texto da ata;

3 - Citar todos os eventuais apartes de condôminos e 
seus comentários;

4 - Transcrever os itens polêmicos tais como: aumento 
de taxa, criação de taxa extra com detalhes como pra-
zo de cobrança e tempo de arrecadação a fim de evitar 
questionamentos judiciais futuros;

5 - Verificar a necessidade ou não de quorum qualifica-
do para as decisões tomadas;

6 - Apurar no item de pauta de “assuntos gerais” se 
houve alguma aprovação de item que possa invalidar 
os atos decisórios da assembleia;

7 - Juntar a lista de presença ao corpo da ata para re-
gistro;

8 - Colher as assinaturas do secretário e do presidente 
da mesa; 

9 - Enviar  a ata para registro em cartório; 

10 - Distribuir a ata registrada para todos os condômi-
nos mediante carta protocolada, além de disponibilizar 
em sites ou quadros de avisos do condomínio;

11 - Arquivar no escritório a ata registrada ou ainda es-
canear e guardar em computador para futura consulta 
de condôminos.
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A boa gestão do RH nos condomínios
Motivação

O sonho de todo síndi-
co é contar com uma 
equipe competen-

te e azeitada, em que tudo 
funcione muito bem, com 
funcionários motivados e 
funções precisamente deli-
mitadas. Pagar corretamen-
te é o primeiro passo para 
atingir esse objetivo, mas é 
indispensável cuidado com 
o acúmulo de função e horas
extras.

 Não importa o porte do 
condomínio e o número de 
funcionários: dos peque-
nos edifícios aos grandes 
condomínios-clubes, a área 
de recursos humanos exige 
atenção constante do síndi-
co, seja sobre a execução das 
tarefas cotidianas e o rela-
cionamento entre os mem-
bros da equipe, ou ainda na 
gestão da folha de pagamen-
to, com cálculos de valores 
rigidamente corretos.

 O Condomínio Residen-
cial Interlagos é um exem-
plo de gestão na área, pelo 
pulso firme da síndica Maria 
Virgínia Santos, há mais de 
18 anos no cargo. Para cui-
dar da manutenção, limpeza 
e portaria do condomínio, 
com sete torres e 728 aparta-
mentos, Maria Virgínia tem 
uma equipe de 65 funcioná-
rios, todos próprios. “É um 
privilégio um condomínio 

imenso como o nosso não 
ter problemas graves. Prezo 
pelas reuniões constantes 
da equipe e por acompanhar 
diariamente o condomínio. 
Dou aos funcionários o que 
eles têm direito, além de be-
nefícios como convênio mé-
dico, cesta básica, assistên-
cia odontológica, café com 
leite, pão e manteiga, mas 
exijo um bom retorno. Os 
moradores comentam que 

os colaboradores trabalham 
satisfeitos, eles percebem 
que são tratados com aten-
ção e isso é importante para 
termos um ambiente sempre 
bem controlado”, constata a 
síndica.

 Todos os funcionários 
são registrados com o car-
go que realmente exercem, 
aponta Virgínia. O Interla-
gos conta com um zelador 

para o período diurno e dois 
encarregados para a noite. 
Há um encarregado para 
cada área da manutenção, 
como elétrica, hidráulica, 
pintura e jardins. Uma equi-
pe de faxineiras dá conta da 
limpeza enquanto dois ou-
tros funcionários são desig-
nados para tirar o lixo que os 
moradores colocam nas ga-
ragens. A síndica conta que 
fica atenta a quem se destaca 
na equipe. Se o funcionário 
merece, recebe aumento e 
quem sabe até uma promo-
ção. “Procuro reconhecer o 
trabalho deles, elogio quan-
do é justo e eles sabem que 
contam com minha reta-
guarda. Quem substitui um 
funcionário de outra função 
recebe acúmulo pelas horas 
necessárias. Acredito que 
com essa política tenho o 
condomínio na mão e não 
apresentamos problemas de 
muita rotatividade”, afirma.

Por
Luiza Oliva |
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Morador deve informar ausência 
prolongada ao condomínio, por quê?

Atualidades-Direito

Cristiano de Souza

O novo Código de Pro-
cesso Civil (CPC) 
prevê a possibilidade 

de que intimações e citações 
judiciais possam ser fei-
tas por cartas e entregues a 
“funcionário da portaria res-
ponsável pelo recebimento 
de correspondência”.

 O impacto disso é anali-
sado abaixo pelo advogado 
Cristiano De Souza Oliveira, 
especialmente porque a re-
cepção de correspondência 
é obrigação do condomínio, 
conforme determina a Lei 
de Correios e Telégrafos (Lei 
6.538/78).

1. O QUE MUDOU COM O
NOVO CPC EM RELAÇÃO
ÀS CITAÇÕES?

O Art. 248 do novo CPC dis-
põe sobre as condições de ci-

tação judicial através de car-
ta registrada, a qual conterá 
informações sobre o proces-
so e sua possibilidade de 
resposta. Em seu Parágrafo 
4º, determina que “nos con-
domínios edilícios ou nos lo-
teamentos com controle de 
acesso, será válida a entrega 
do mandado a funcionário 
da portaria responsável pelo 
recebimento de correspon-
dência”. Este, porém, “po-
derá recusar o recebimento, 
se declarar, por escrito, sob 
as penas da lei, que o desti-
natário da correspondência 
está ausente”. Já o Art. 252 
estipula que, mediante duas 
tentativas infrutíferas de ci-
tação pelo oficial de justiça, 
e configurada suspeita de 
“ocultação” do citando, será 
válida a intimação a este 
funcionário da portaria (Pa-

rágrafo único).

2. QUAL O IMPACTO DA
NOVA LEI PARA O DIA A
DIA DO PRÉDIO?

 O condomínio deverá 
exigir a comunicação de au-
sência prolongada por parte 
do morador ou proprietário 
de forma a garantir a segu-
rança jurídica dos seus atos 
administrativos e judiciais 
(do processo), evitando 
constrangimentos e pre-
juízos em receber citações 
de ausente. No entanto, o 
gestor deverá informar ao 
condômino sobre as razões 
dessa comunicação. E os 
funcionários deverão rece-
ber um treinamento efetivo 
para não haver usurpações, 
abusos ou simples desco-
nhecimento do fato.
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10 fatores que contribuem para a 
retenção de talentos

Recursos Humanos

Hoje, quando se fala 
em retenção de ta-
lentos não é suficien-

te apenas destacar dois ou 
três fatores que se tornarão 
responsáveis por encantar 
os profissionais e os façam 
permanecer por mais tem-
po no quadro corporativo. É 
fundamental que os dirigen-
tes organizacionais se cons-
cientizem de que é preciso 
ter uma visão holística para 
investir em várias frentes, 
pois só assim eles passarão a 
contar com um time motiva-
do e engajado. A seguir, res-
salto alguns indicadores que 
têm sido aprontados como 
fundamentais para a perma-
nência mais prolongada dos 
colaboradores que agregam 
valor ao negócio. Vamos a 
elas? 

1 - Líderes 
Preparados

 Quando cito a líderes 
preparados, não me refiro 
àqueles profissionais que 
são contratados ou promovi-
dos apenas porque possuem 
excelentes competências 
técnicas, mas que também 
possui em a excelência de 
terem desenvolvido compe-
tências comportamentais. Já 
é notório que grande parte 
dos profissionais não pedem 
demissão das empresas, mas 
sim se desligam das organi-
zações em decorrência da 
gestão conturbada dos seus 
superiores imediatos, ou 
seja, dos profissionais que 
assumem cargos para serem 
“chefes” e não lideranças. 

2 - Clima 
Organizacional

 Esse é uma preocupa-
ção que sempre deve cons-
tar na lista das prioridades 
dos dirigentes corporativos: 
“Como os colaboradores 
percebem o clima organiza-
cional?”. Se a empresa ofe-
recer um ambiente saudável 
para se trabalhar, perfeito. 
Caso contrário, cedo ou tar-
de os índices de rotatividade 
começarão a sinalizar que 
existe algo errado nos pro-
cessos de gestão e que deci-

sões emergenciais precisam 
ser adotadas. Vale um regis-
tro: a Pesquisa de Clima Or-
ganizacional sempre é bem-
-vinda nesses momentos e
deve ser adotada periodica-
mente.

3 - Desafios

 Os profissionais que fa-
zem o diferencial para o ne-
gócio sempre consideram 
os desafios como chance de 
aprendizado. Por outro lado, 
quando eles deparam-se 
com um ambiente cômodo 
e propício à zona de confor-
to, se sentirão instigados a 
buscarem organizações que 
proporcionem esse “tempe-
ro” ao dia a dia de trabalho. 
Lembremos aqui que desa-
fios devem e precisam ser 
pautados em fatores e em in-
dicadores tangível e de nada 
adiantará lançar uma “mis-
são impossível” sem chances 
de ser cumprida. Caso con-
trário, o desafio se tornará 
um verdadeiro martírio para 
o talento que o recebe.

4 – Ser Parte da 
Organização

 Convenhamos que quan-
do damos sentido àquilo que 
fazemos, nos sentimos mais 
motivados. Isso também 
funciona para os talentos 
organizacionais, ou seja, a 
partir do momento em que 
o profissional reconhece
um sentido para as ativida-
des que desempenha jun-
to ao negócio, ele passará a
entender que sua estada na
organização tem valor, que o
esforço que ele emprega dia
a dia possui um sentido que
faz o diferencial. Daí vem
a importância das pessoas
compreenderem o valor que
possuem na empresa, para
que tenham uma entrega
cada vez mais diferenciada.

5 - Podem me 
Escutar?

 Até que me provem o 
contrário, independente-
mente do cargo que assu-
ma, inexiste o profissional 
que não deseje ser escuta-
do. Mas, quando falo em ser 

“escutado”, é quando a em-
presa ou a liderança presta 
atenção ao que ele fala e va-
loriza suas opiniões, princi-
palmente quando o talento 
mostra interesse e apresenta 
uma proposta que impac-
te na melhoria dos serviços 
ou do clima organizacional. 
Se na primeira, na segunda 
tentativa ele não for escuta-
do, que motivação esse cola-
borador terá para continuar 
empenhando-se em dar o 
melhor de si? 

6 - Qualidade de Vida 
no Trabalho

 Trabalhar para ter uma 
vida melhor e não viver ape-
nas para trabalhar! Cada vez 
mais esse tem sido o foco 
dos profissionais: trabalhar 
numa organização que lhes 
permita desfrutar momen-
tos bons não apenas quando 
estão fora dos seus portões, 
mas também enquanto rea-
lizam as suas atividades la-
borais. 

7 - Feedback

 Quando uma empresa 
contrata um talento, espera 
que ele apresenta uma boa 
performance. Contudo, isso 
só pode acontecer se o pro-
fissional conhecer as expec-
tativas que a empresa possui 
em relação a ele. É justa-
mente nesse momento que 
o feedback entra em cena

e se torna uma ferramen-
ta tão valiosa para a Gestão 
de Pessoas, afinal através de 
uma conversa franca líder e 
liderado podem chega a um 
consenso e definirem ações 
estratégicas para que o de-
sempenho individual e até 
mesmo coletivo apresente 
uma melhora destacada. 
Lembremos aqui que mui-
tos profissionais são desli-
gados da empresa porque 
não receberam o feedback 
necessário, para preencher 
os gap’s existentes e saem 
sem saber o real motivo que 
levou ao doloroso processo 
de demissão. 

8 - Comunicação 
Clara

 Empresa que deseja con-
quistar a confiança do cola-
borador precisa estabelecer 
canais de comunicação peri-
ódicos e eficazes como clien-
te interno. Caso contrário, 
abrirá margens para as fofo-
cas, as comunicações distor-
cidas tão disseminadas pela 
“rádio peão”. Além disso, é 
preciso valorizar a comuni-
cação Face a Face, princi-
palmente entre liderados e 
líderes - uma vez que esses 
últimos funcionam como 
porta-vozes da alta direção. 

9 - Crescimento 
Interno

Quem ingressa numa 

empresa sempre tem aquela 
“pontinha de esperança” que 
será reconhecido pela sua 
entrega. Naturalmente, isso 
desencadeia o sentimento 
de querer crescer junto com 
a organização e para isso, 
a empresa precisa oferecer 
ferramentas de desenvol-
vimento para o talento que 
se dedica a ela. Por vezes, 
encontramos ações simples, 
que nem sempre pedem in-
vestimentos elevados, mas 
que oferecem um retorno 
expressivo às organizações 
que investem em ações de 
Educação Corporativa. 

10 - Benefícios

 Muitas empresas cos-
tumam oferecer pacotes de 
benefícios que acreditam ser 
atrativos aos seus colabo-
radores. Contudo, quando 
realizam uma pesquisa in-
terna observam que aquilo 
que é oferecido nem sempre 
“agrada” aos talentos. Mais 
um lembrete: antes de ins-
tituir um programa de be-
nefícios, faça uma pesquisa 
no mercado para ver o que 
a concorrência vem reali-
zando e escute a opinião dos 
funcionários, pois eles po-
dem apresentar necessida-
des específicas que passam, 
por vezes, despercebidas 
pela diretoria. 

Por
Patrícia Bispo |
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Administração Assembleia

Quais são as regras mais comuns 
para o uso do salão de festas?

Tecnologia nas
assembleias: por que alugar 
equipamentos audiovisuais

As assembleias de con-
domínio também 
evoluiram com as no-

vas tecnologias. Atualmen-
te, além das estratégias já 
conhecidas que um síndico 
pode adotar para falar aos 
condôminos, ele pode con-
tar com o apoio de novas 
ferramentas, mais eficazes, 
para tornar mais claras e 
efetivas as mensagens que 
deseja transmitir. Em vez de 
passar de mão em mão uma 
cópia de um documento, por 
exemplo, ele pode exibir as 
informações num telão. E 
não precisa se esforçar fa-
lando alto para que todos o 
escutem bem, pode usar um 
microfone. 

 Se a tecnologia surge 
como uma eficaz solução, sua 
aplicação prática pode ser 
desastrosa. Raríssimos são 
aqueles condomínios que 
contam com equipamentos 
audiovisuais e de informáti-
ca, tais como computadores, 
projetores, microfones e cai-
xas de som, e mesmo assim, 
isso não significa que tudo 
esteja alinhado para o per-
feito desenrolar da reunião. 

 Pen drive que não abre, 
cabo que não funciona, tu-
multo e desconforto nas reu-
niões: todos esses contra-
tempos podem ser evitados. 
Alugar tais equipamentos é 
uma saída para driblar es-

sas dificuldades. Isso poupa 
o condomínio de fazer um
grande investimento para
adquirir aparelhos caros,
que rapidamente se tornam
obsoletos e precisam de ma-
nutenção, e o síndico tem à
disposição tudo o que preci-
sa para apresentar resulta-
dos, gráficos, e vídeos, sem
ter que se preocupar com a
execução deles.

 Assim, o síndico fica livre 
para se concentrar no prin-
cipal, que é se comunicar 
da maneira mais adequada 
e precisa. Além dos equipa-
mentos em si, empresas de 
locação oferecem mão de 
obra qualificada para ins-
talar e deixar tudo rodando 
“nos trinques”. O condomí-
nio sai ganhando, contando 
com o serviço de profissio-
nais e com todas as vanta-
gens de uma locação: risco, 
responsabilidade, investi-
mento e burocracia muito 
menores do que aqueles en-
volvidos em uma compra. 

 O registro das assem-
bleias também mudou com o 
avanço da tecnologia: agora 
as novas ferramentas possi-
bilitam gravação das reuni-
ões em áudio ou vídeo. Será 
o fim da famigerada ata?
Apenas os condomínios que
seguirem as novas tendên-
cias saberão!

Rafael Jiori

Quem nunca desejou 
ter um espaço dis-
ponível para promo-

ver festas de aniversário, 
confraternizar com amigos 
e familiares e celebrar os 
bons momentos? Hoje em 
dia, a maior parte dos con-
domínios já disponibilizam 
ambientes criados especial-
mente para garantir a diver-
são e o lazer dos condômi-
nos.

 No entanto, é importan-
te estabelecer regras para o 
uso do salão de festas, a fim 
de evitar problemas na vizi-
nhança e prevenir possíveis 
danos.

 Entre as situações mais 
comuns estão o barulho, 
danos ao espaço (mesas, ca-
deiras, grama etc.), excesso 
de pessoas e sujeira após o 
evento (problemas no ba-
nheiro, pisos molhados e 
com produtos grudados, por 
exemplo). Para se prevenir, 
é importante que o condo-
mínio estabeleça diretrizes 
para o aluguel do salão e de 
outras áreas comuns.

 No presente artigo, apon-
tamos alguns elementos im-
portantes para ajudar você a 
estabelecer regras para o uso 
do salão de festas. Boa leitu-
ra!

Soluções inteligentes

 O uso do salão de festas 
é um benefício que os con-
domínios oferecem aos mo-
radores, pois todos têm o 
direito de utilizar qualquer 
dependência do prédio.

 Para manter o ambiente 
sempre em ordem, limpo e 
organizado, muitos síndicos 
e administradoras apostam 
em documentos ou políticas 
que estabelecem algumas 
medidas para o uso dos sa-
lões.

 É muito comum, por 
exemplo, que quem recebeu 
multa grave por barulho ou 
outras infrações, seja proi-
bido de utilizar o salão por 
um tempo determinado. As 
pessoas que estão inadim-
plentes por atrasarem o pa-
gamento do condomínio, 
também não tem acesso ao 
aluguel da churrasqueira e 
do salão de festas, por exem-
plo.

 Essas regras, além de 
estimular a adimplência, a 
boa convivência e a boa vi-
zinhança, garantem a valo-
rização e a organização do 
condomínio. Conheça ou-
tras regras comuns para uso 
do salão de festas:

Prazos para reserva e 
desistência

 Quando um salão de fes-
tas é reservado, automati-
camente fica indisponível 
para outros moradores no 
período. Por isso, a fim de 
garantir a organização e não 
prejudicar outras pessoas, é 
muito comum que a conven-
ção do prédio estabeleça um 
tempo de antecedência para 
reserva e desistência.

 Há quem, ainda, exija o 
pagamento de 50% no ato 
da solicitação, para garan-
tir que o morador, de fato, 
cumpra com o combinado.

Taxa de Limpeza

 A festa acabou e o chão 
está sujo e engordurado, as 
mesas cheias de migalhas e 
as bexigas espalhadas. Lim-
par tudo isso, após decorar 
o local, receber convidados
e se divertir não é muito fá-
cil, não é mesmo? É provável
que, apesar do esforço, algu-
ma sujeira ainda fique espa-
lhada por aí.

Para evitar esse proble-

ma e o estresse, o ideal é 
que uma taxa de limpeza, 
acordada em assembleia, 
seja incluída no valor do 
aluguel. Dessa forma, ao 
final de cada reserva, um 
profissional de limpeza fica 
responsável por garantir as 
condições adequadas do am-
biente, preparando-o para a 
próxima festa.

Horário de uso

 O horário em condomí-
nios é sempre um motivo 
para discussão. A lei estabe-
lece que o volume seja redu-
zido a partir das 22 h e por 
mais baixo que seja o som 
das conversas, ele pode per-
turbar outros moradores.

 Neste contexto, o ideal é 
determinar um horário má-
ximo para o uso do salão, 
podendo ser até as 22 h, con-
forme a lei, ou até as 24 h, se 
for aprovado em assembleia. 
É importante registrar tudo 
na ata da reunião para fazer 
valer o acordo.

Termo de 
Responsabilidade

 No momento da reser-
va, é importante que a pes-
soa assine um documento 
formal, que comprove que 
ela está ciente dos cuidados 
com o uso do salão e da sua 
responsabilidade.

 O ideal é que o documen-
to contemple algumas nor-
mas de condomínio, como 
o horário, informações úteis
sobre limpeza, retirada de
chaves, regras de utilização
etc.

 Para fazer valer esse ter-
mo, pode haver uma vistoria 
antes e depois da festa para 
verificar se tudo foi entregue 
da maneira correta.
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Relacionamento Interpessoal

Meus vizinhos brigam, incomodam e 
nos assustam, e agora?

Cresceu e continua cres-
cendo assustadora-
mente o número de 

condomínios nas cidades 
brasileiras, em especial nos 
grandes municípios, como 
São Paulo. Isso gerou nos 
últimos quarenta anos uma 
transferência gradual da cul-
tura, visto que até então boa 
parte da população só havia 
morado em casas. Os condo-
mínios- -clubes destacam-se 
dentro desse fenômeno, tra-
zendo uma nova concepção 
de moradia, com facilidades 
de serviços e lazer. Mas, o 
que deveria ser motivo de 
integração, vem se tornando 
fonte de vários tipos de con-
flitos entre seus ocupantes.

E isso independe das classes 
sociais e/ou dos valores da 
propriedade. Existem pes-
soas que não se adaptam às 
regras impostas pela Con-
venção Condominial e o Re-
gimento Interno. Os próprios 

moradores muitas vezes bri-
gam entre si, dentro de suas 
unidades, com altura de voz 
incompatível (gritos) e ainda 
quebram objetos e móveis 
do apartamento. Além disso, 
esses moradores-vizinhos 
brigam com outros morado-
res-vizinhos, situação que, 
não raro, inclui os demais 
condôminos.

Conflitos nestas proporções 
provocam nas pessoas que 
habitam em condomínios a 
mesma sensação de insegu-

rança e medo que a violência 
causa a toda população fora 
dos seus muros. O condomí-
nio acaba assim refletindo o 
que acontece diuturnamente 
em nossa metrópole, a vio-
lência sem fim e sem contro-
le.

A diferença é que os conflitos 
de vizinhança típicos do con-
domínio não podem ser ca-
racterizados como um pro-
blema direto da segurança 
pública, por isso não temos 
patrulhamento regular in-

terno da Polícia Militar ou da 
Guarda Civil Metropolitana. 
Qual seria então a melhor 
solução para resolver con-
flitos que incomodam muito 
pelo barulho e pelo desgaste 
emocional? Não existe recei-
ta de bolo nem solução mági-
ca. O bom senso sempre é a 
primeira boa opção, mesmo 
que seja a mais difícil.

Observamos que em cida-
des menores os condomínios 
não enfrentam os proble-
mas ocasionados por brigas 

Ana Luiza Pretel 

internas entre condôminos, 
o que nos permite concluir
que, em nossa metrópole, o
anonimato existente entre os
habitantes é fator decisivo na
geração de conflitos.

Para evitar que estes aflorem 
entre condôminos de unida-
des diferentes, sugerimos a 
promoção de festas e ativida-
des físicas ou intelectuais co-
letivas, com frequência regu-
lar, para estabelecer laços de 
amizade e de boa vizinhança. 
Certamente isso trará uma 
melhora nos relacionamen-
tos das comunidades.

Quanto às brigas internas, 
dentro das unidades priva-
tivas, se forem recorrentes e 
incomodarem de forma rei-
terada os vizinhos, o primei-
ro passo é tentar um diálogo, 
e sempre primeiro através da 
pessoa do síndico, que terá 
que expor as necessidades 
básicas para a boa convivên-
cia.
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Bombeiros dizem o que fazer 
quando o elevador parar

Prevenção

O Corpo de Bombeiros 
de Brusque (SC) di-
vulgou uma série de 

orientações para o caso de 
uma pessoa ficar presa em 
um elevador. As informações 
foram publicadas na fanpage 
da corporação no Facebook.

Ao ficar preso no elevador, 
saiba o que fazer até ser res-
gatado.

1 – Antes mesmo de acon-
tecer um incidente com o 
elevador, observe se o equi-
pamento de seu prédio ou 
empresa traz, fixada na pa-
rede da cabine, placa com 
os contatos da empresa res-
ponsável pela manutenção 
do maquinário, do Corpo 
de Bombeiros e do edifício. 
Caso não tenha, faça a solici-
tação ao síndico.

2 – Quando o elevador en-
guiçar, alguns passageiros 
têm a reação de tentar abrir 
a porta. O que não é corre-
to, pois eles podem acabar 
provocando acidentes. No 
lugar de mexer nas portas 
ou no teto, acione o alarme, 
interfone para a portaria, te-
lefone para algum vizinho ou 
parente, chame pelo zelador, 
mas não tente intervir.

3 – Os elevadores não são 
totalmente vedados, como 
alguns imaginam. Mas há, 
de fato, uma restrição de ar. 
Portanto, caso esteja acom-
panhado de outros passa-

geiros, evitem falar muito. 
Procure saber se há algum 
asmático ou pessoa que te-
nham algum outro problema 
respiratório – se for você e 
estiver acompanhado, infor-
me os demais passageiros.

4 – O resgate não deve ser 
feito por zeladores nem por-
teiros. Ambos não são habili-
tados a fazer tal procedimen-
to. Mesmo com o elevador 
desligado, os riscos de aci-
dentes são altos. Os funcio-
nários do edifício e síndicos 
devem acionar a segurança e 
o Corpo de Bombeiros e con-
versar com os passageiros
que estão presos, mantendo-
-os informados até a chegada
do resgate.

5 – Se você for síndico, ze-
lador ou morador e estiver 
ajudando no socorro, procu-

re repassar para os profissio-
nais de resgate o número e as 
condições de todos os passa-
geiros.

6 – Após o resgate das víti-
mas, o elevador deve perma-
necer interditado e com as 
portas dos andares travadas, 
para evitar que outras pesso-
as se acidentem. O equipa-
mento só deve voltar a fun-
cionar depois de liberação da 
assistência técnica.

7 – Os edifícios devem con-
tratar empresas credencia-
das para manutenção pe-
riódica de seus elevadores. 
Caso contrário, o síndico ou 
administrador poderão ser 
responsabilizado pelas con-
sequências da má conserva-
ção.

Fonte: Condominios SC
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Poder Judiciário pode não ser a melhor 
opção para todos os desentendimentos

Síndico Profissional

O desenvolvimento do 
segmento de condo-
mínios inegavelmen-

te proporcionou aos síndicos 
e interessados informações e 
técnicas eficazes para aplicar 
à administração condomi-
nial.

 Administradoras e advo-
gados especializados asses-
soram quase que por com-
pleto os gestores nas mais 
diversas atividades da vida 
condominial e no que acon-
tece no interior dessas pe-
quenas comunidades. O que, 
entretanto, surpreende os 
que estão à frente da gestão 
são os conflitos que ocorrem 
da mais diversa espécie e im-
portância.

 Discussões sobre vaza-
mentos entre unidades, ba-
rulho excessivo, cachorros 
e outros animais de estima-
ção, carros mal estacionados 
e crianças utilizando espa-
ços inadequadamente estão 
entre as principais reclama-
ções. Transparece um des-
preparo para lidar com essas 
controvérsias e uma incapa-
cidade de agir quando ocor-
rem as divergências.

 Existe uma crença muito 
difundida que os litígios en-
tre os moradores devem ser 
solucionados por estes no 
poder judiciário. Esse enten-
dimento limita e reduz a ca-
pacidade dos gestores frente 

à uma realidade que é a cres-
cente migração dos habitan-
tes das regiões metropolita-
nas para os conglomerados 
habitacionais e, com eles, o 
aumento dos problemas co-
tidianos.

 Se na descrição das fun-
ções do síndico não incluía 
a mediação, é de se notar a 
crescente necessidade de 
atentar para essa “nova tare-
fa”.

 Não se pode mais excluir 
do desempenho do síndico a 
capacidade de lidar com os 
moradores das edificações 
nas mais diversas situações 
de conflitos antes de dire-

cioná-los para o judiciário. 
Principalmente pela morosi-
dade e descrença na resolu-
ção das questões que para lá 
são direcionadas.

 Assim, o litígio judicial 
deveria ser observado como 
o último recurso disponível
na resolução de conflitos em
condomínios.

 Dessa forma, o síndico 
passa a acumular a tarefa de 
fazer com que as partes se 
comuniquem. Não se trata 
de oferecer benefícios para 
qualquer um dos lados, mas, 
sobretudo, possibilitar a tro-
ca de informações e a comu-
nicação entre ambos, viabili-

zando que cada um exponha 
seus pontos de vista e ouça 
os pontos da outra parte.

 Essa troca de informa-
ções, quando bem conduzi-
das, alcançam a satisfação 
dos interesses de ambas as 
partes, levando adiante a 
frase “conversando é que a 
gente se entende”.

 O diálogo é um exercício 
que precisa ser praticado, 
sem dúvidas. Mas, para que 
essa tarefa do síndico ocorra 
de modo correto, algumas 
regras devem ser obedeci-
das, dentre as quais:

• A conciliação é um as-

Gabriel Karpat

sunto que deve ser tratado 
com privacidade e confiden-
cialidade;

• Por ter caráter voluntá-
rio, existe a liberdade de am-
bas as partes concordarem
em participar e aceitar o que
da conciliação for decidido;

• É flexível e informal e,
por isso, pode auxiliar na
obtenção de uma solução
que atenda a ambas as par-
tes.

 Trata-se de um nobre 
papel o do conciliador que, 
ao atuar como facilitador, 
possibilitará que as partes 
dialoguem no sentido de re-
solverem consensualmente 
suas questões. E, mais do 
que isso, que todos compro-
metam-se a cumprir o que 
ali for decidido.

 Finalmente, com essa 
forma de solucionar a maio-
ria dos conflitos, cria-se nos 
edifícios uma atmosfera 
favorável para a solidarie-
dade e a percepção que tais 
divergências podem ser so-
lucionadas não apenas pela 
imposição das leis, mas tam-
bém através do diálogo.

* Gabriel Karpat é diretor da
GK Administração de Bens
e coordenador do curso de
síndicos profissionais da Ga-
bor RH – diretoria@gk.com.
br
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4 dicas para preparar o seu condomínio para a 
época de chuvas

Manutenção Preventiva

Com a chegada do perí-
odo de chuvas, alguns 
condomínios enfren-

tam inúmeros prejuízos 
causados pela falta de ma-
nutenção dos seus espaços. 
Preparar o local para reduzir 
os danos ao mínimo durante 
esse período é a melhor for-
ma de evitar os estragos.

 Algumas dessas ações 
são de simples execução, 
outras mais complicadas e 
que requerem certo investi-
mento. Neste artigo listamos 
algumas opções que irão te 
ajudar a fazer a manutenção 
preventiva do seu condomí-
nio.

Faça a limpeza de 
ralos e tubulações do 

seu condomínio

 Um dos problemas mais 
comuns durante o período 
de chuvas são as inunda-
ções. Elas são causadas, em 
sua maioria, pela falta de 
manutenção em ralos, tubu-
lações e calhas, que durante 
a passagem de um grande 
fluxo de água, podem entu-

pir e causar grandes estra-
gos.

 Verifique se essas estru-
turas estão limpas e sem 
a acumulação de detritos. 
Outra dica é a instalação e 
manutenção da “bomba tipo 
sapo”, um equipamento que 
fica submerso e evita a inun-
dação de espaços que se en-
contram no subsolo, como 
garagens.

Verifique a condição 
de lajes e telhados

 Para evitar vazamentos 
é preciso verificar se seu te-
lhado está em boas condi-
ções, sem telhas soltas, sem 
falhas ou rachaduras. A fal-
ta desse cuidado pode gerar 

vários danos devido a fortes 
chuvas e ventanias.

 Uma solução ainda mais 
eficaz, porém, mais cara, é a 
impermeabilização de lajes, 
mais adequada para espaços 
sem telhado, que veda total-
mente a passagem de água 
por essas estruturas.

Solicitar a prefeitura 
a poda de árvores

 Árvores maiores e mais 
antigas têm mais chance 
de sofrer com fortes ventos 
que acompanham o período 
de chuvas. Certifique-se de 
agendar com a prefeitura a 
poda dessas árvores que se 
localizam próximas à fiação 
elétrica, estacionamentos e 

espaços de convivência. A 
queda de árvores e galhos 
mais pesados pode gerar sé-
rios danos ao condomínio e 
aos seus moradores.

Tampe frestas em 
janelas, portas e 

paredes

 É importante realizar a 
vedação de frestas em jane-
las, portas e paredes. Esses 
vãos e rachaduras podem 
permitir a entrada de água, 
umidade, vento, poeira e 
até pequenos animais que 
procuram abrigo durante na 
época de chuvas. Uma solu-
ção para este problema são 
as massas para calafetar, um 
selante usado para preen-
cher lacunas em materiais de 
construção. Outra opção é a 
espuma expansiva, um mate-
rial selante e adesivo elástico 
de poliuretano, econômico e 
eficaz, que pode ser disposto 
em aterros sanitários, sem 
poluir o ar ou o lençol freáti-
co -, absorve barulho e vibra-
ções naturais, não encolhe e 
não cede a pressão.




