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* Sujeita à alterações

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo 969,57 1.017,54 998,80

Faxineiro 972,31 1.017,54 1.000,79

Trab.Serv.Gerais 972,31 1.078,46 1.000,79

Jardineiro 972,31 1.078,46 1.000,79

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.043,89 1.282,04 1.133,03

Garagista (Diurno e Noturno) 1.004,09 1.282,04 ------

Zelador 1.058,48 1.282,04 1.033,90

Aux.de Escritório/Administração 1.269,27 1.352,48 1.249,00

Vigia ------ 1.282,04 1.133,03

Encarregado 1.271,07 1.634,06 1.271,09

Vale Alimentação 510,00
Mensal

33,50 
Dia

Trabalhado

35,00 
Dia

Trabalhado

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

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 1.556,94 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      41,37

Quem Receber até                                     806,80

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   29,16

Quem Receber até                                  1.212,64

De 1.556,95 até 2.594,92 9,00%
De 2.594,93 até 5.189,82 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.189,82 11,00% Valor do Salário Mínimo 880,00

Salário Mínimo para 2016 R$ 880,00

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: 31/01/2017

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Dezembro/15
Índice Base Dez/01 - 100,000

Dezembro de 2016
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TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC/2016, 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/2016, 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 - 2016

Tabela do IRRF - 2015

Seicon-DF
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Nossa Mensagem

O ano novo já chegou e 
com ele as novas contas 
e  reajustes governamen-

tais que impactam diretamente nas 
despesas dos condomínios. Por 
isso este mês o Dr. Condomínio 
alerta na matéria de capa sobre a 
importância da previsão orçamen-
tária e dá dicas importantes para a 
elaboração deste instrumento tão 
importante na gestão do sindico. 

 As garagens sempre foram ob-
jeto de muita discussão entre os 
condôminos. Dr. Rodrigo Karpat 
na coluna do especialista esclarece 

todas as duvidas e explica todas as 
possíveis nuances que envolvem a 
legislação aplicada e a solução dos 
problemas que envolvem as gara-
gens. 

 Na coluna cotidiano deste mês 
alertamos sobre a importância 
do condômino na segurança dos 
condomínios. Estar sempre alerta 
quanto as portarias e visitantes é 
fundamental. 

 E as férias que vem ai, será que 
elas podem comprometer a segu-
rança dos condomínios? Sem duvi-
da podem, confiram as dicas para 

sair de viagem muito mais tranqui-
lo. 

 E as finanças de seu condomí-
nio estão organizadas? Então basta 
ler a de finanças da Folha do Sin-
dico e ficar bem informado sobre 
as melhores opções para organizar 
financeiramente seu condomínio. 

 Por fim, não esqueça de sem-
pre consultar nossa tabela de pró-
-labores a TRPC/FS neste período 
de eleições, sua referência mais 
exata para definir seu pró-labore!!! 

 Boa Leitura!!!   
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Decoração de natal em 
condomínios

Espaço

Nada é mais simbólico para 
o final do ano do que a pre-
paração para o Natal. Com 

ele, vem a tradição de enfeitar os 
condomínios com luzes e árvores 
típicas da época. Difícil um con-
domínio que não coloque nem uma 
luzinha para dar um brilho ao seu 
jardim.
 Por isso, o SindicoNet traz al-
gumas dicas e cuidados necessá-
rios sobre o assunto.  

Como organizar?

• Planejamento: Antes de qual-
quer coisa, deve haver um plane-
jamento sobre o quanto pode ser 
gasto com a decoração natalina. 
Se esse tipo de ornamentação já 
está previsto no orçamento anual, 
ou não envolva custos elevados, é 
provável que não seja necessário 
nenhum tipo de rateio extra. Caso 
contrário, vale votar em assem-
bleia tanto se vai haver ornamen-
tação e, em caso haja aprovação, 
quanto dinheiro será empregado 
na tarefa. A votação necessária é a 
maiora simples dos presentes (50% 
mais um)  
• Rateio: As administradoras 
consultadas sugerem que haja um 
rateio anual para os custos com a 
decoração. Desse modo, por se 
tratar se uma despesa ordinária, os 
inquilinos também devem pagá-la.  
• Mão na massa: Para ajudar a 
montar a decoração, vale montar 
uma comissão de moradores inte-
ressados. As crianças também po-
dem ajudar no trabalho, promoven-
do assim uma maior integração no 
condomínio.  
• Compras: Comprar esse tipo 
de artigo nos centros populares, 

como a rua 25 de março, em São 
Paulo, colabora para manter os 
custos ainda mais baixos. Dê pre-
ferência para as lâmpadas de LED, 
apesar de mais caras, são bem mais 
econômicas e, por durarem mais, 
poderão ser usadas em vários Na-
tais. Vale ressaltar que a qualidade 
do produto é imprescindível para 
evitar riscos de choques e até in-
cêndios. Verifique a voltagem e se 
o plugue da conexão tem o selo do 
Inmetro. (veja aqui uma reporta-
gem do G1 sobre como escolher as 
luzes usadas na decoração de Na-
tal)

Tipos de decoração

 Outro ponto importante é o tipo 
de decoração que o condomínio es-
pera apresentar. Se o desejo for por 
algo simples, como lâmpadas do 
tipo “pisca-pisca” nas árvores do 
jardim e enfeites do mesmo tipo na 
portaria, os próprios funcionários 
podem se encarregar de fazê-lo. 
Também é possível colocar uma 
árvore de Natal no hall social, com 
algumas caixas, que simbolizam os 
presentes, embaixo dela. Nesses 
moldes, a decoração sai bem em 
conta. Na hora de montá-la vale 
usar os enfeites de anos anteriores 

– os custos são apenas em substi-
tuir as lâmpadas queimadas e al-
gum enfeite quebrado.
 Quem quiser uma decoração 
mais ecológica pode usar a criativi-
dade e criar enfeites com garrafas 
pet e revistas antigas, por exemplo.
 Há outros lugares, principal-
mente os condomínios comerciais, 
que optam por apresentações mais 
elaboradas. Para quem quer uma 
decoração completa de fachada, é 
preciso preparar o bolso.
 Dependendo da empresa esco-
lhida e do tipo de ornamentação o 
custo pode superar os R$ 10 mil.
 Nesses casos o recomendável é 
contar mesmo com a mão de obra 
especializada – já que não é possí-
vel para os funcionários do prédio, 
por exemplo, colocar lâmpadas em 
toda a fachada.
 Quem opta por uma decoração 
maior também deve se antecipar 
sempre que possível –  tanto na 
decisão do orçamento empregado 
quanto na pesquisa da empresa es-
colhida.
 Com a proximidade do Natal, 
as prestadoras desse serviço vão 
ficando cada vez mais atarefadas, 
com menos horários disponíveis e, 
é claro, cobrando mais caro.
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A importância da 
manutenção das bombas 

d’água 

Manutenção Hidráulica

Um equipamento importante 
do condomínio a que nem 
todo mundo presta muita 

atenção é a bomba d’água. Ela é 
a responsável por levar a água da 
rua ao reservatório do prédio, que 
por sua vez, abastece todas as uni-
dades. Por isso, é importante que o 
equipamento esteja em boas condi-
ções de uso.
 Para garantir a eficiência no 
funcionamento, o primeiro fator a 
ser observado é a correta escolha 
e instalação da bomba. De acor-
do com o proprietário da empresa 
Universo das Bombas, Antônio 
Rubens Dutra, a capacidade ide-
al da bomba para cada edifício é 
calculada pelo número de andares. 
Por esse cálculo, é possível saber 
se o modelo instalado proporciona 
vazão suficiente para abastecer to-
dos os apartamentos. “Se a vazão 
for mal calculada gera falta d’água 
e eleva o consumo de energia, por-
que a bomba fica ligada o dia intei-
ro e não desarma automaticamente 
por não dar vazão para encher a 
caixa d’água superior”, explica 
Rubens.
 Outro aspecto fundamental 
para manter a bomba em bom fun-
cionamento é observar como ela 
está trabalhando. É preciso veri-
ficar se ela faz barulho excessivo 
ou se está levando mais tempo 
para encher o reservatório. “Se 
isso estiver acontecendo significa 
que a bomba está com problemas 
e precisando de manutenção”, diz 
Rubens.
Manutenção – Para que a 
bomba funcione corretamente, é 

preciso que o síndico solicite ma-
nutenção anual preventiva. Ela 
deve ser feita preferencialmente 
com empresa especializada. O téc-
nico vai verificar as partes elétri-
ca e hidráulica do equipamento, e 
quando necessário, recomendar a 
troca.
 Segundo o proprietário da em-
presa Pronto Socorro das Bom-
bas, Wellerson Braga, as bombas 
antigas tinham maior vida útil, de 
cerca de 20 anos. As atuais não du-
ram tanto. Por isso, a manutenção 
é fundamental para evitar trocas. 
“Se a manutenção não for feita, a 
bomba pode queimar e o gasto vai 
ser bem maior no conserto, sendo 
que pode até ser necessária a tro-
ca”, alerta Wellerson.
 O síndico tem grande respon-
sabilidade na conservação das 
bombas. De acordo com o supervi-
sor de manutenção do Paraíso das 
Bombas, Alexandre Liz, é preciso 
que o síndico contrate uma em-
presa especializada e não colocar 
o porteiro ou zelador para mexer 
no equipamento, como acontece 

frequentemente. “Normalmente, a 
construtora entrega o prédio com 
duas bombas para serem utilizadas 
em 15 dias alternados. A maioria 
dos condomínios não faz essa al-
ternância e quando uma das bom-
bas começa a dar problema, o sín-
dico pede para o porteiro olhar. Ele 
joga para a outra bomba e não sabe 
verificar se há defeito e qual. Aí, 
o que seria um simples problema, 
passa a ser um agravante”, explica 
o supervisor.
 Alexandre diz ainda, que o 
contrato de manutenção não é caro 
e inclui uma visita do técnico men-
sal, mais quantos chamados forem 
precisos e peças necessárias para 
reparos na bomba.
 Além da bomba da caixa 
d’água, outros dispositivos como 
esse são utilizados nos condomí-
nios e também precisam de ma-
nutenção, como as bombas das 
piscinas e dos aquecedores solares 
e a gás. Estes últimos precisam de 
reparos preventivos a cada seis me-
ses.

Aparelhos são responsáveis pela distribuição da água no prédio. Se não 
estiverem em bom funcionamento, prejudicam todos os moradores.
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Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

Garagem e bom senso
Convenção estipula regras para 
uso correto dessa área comum

No ambiente condominial 
os valores sociais são di-
ferentes dos vividos no 

mundo lá fora, despindo aquele 
que além de seu domínio goza de 
prestigio social.
 Neste ambiente se reúnem 
condôminos para discutir e decidir 
assuntos que influenciam nos des-
tinos da comunidade, encontram-
-se pessoas de diferentes classes 
sociais e culturais, e é justamente 
aqui que muitas vezes um condô-
mino, que goze de status na socie-
dade externa, se subjuga a outro 
condômino de menor importância 
no mundo lá fora, mas que, naque-
le ambiente, possui uma unidade 
autônoma superior ao que se julga 
“Rei” mas está nu. 
 Este fato se dá pelo próprio 
ambiente do condomínio onde as 
pessoas apresentam-se desnudas 
de seus personagens sociais vivi-
dos além de seu domínio, caracte-
rizando a perfeita quebra de para-
digma de valores sociais formais. 
 Para exemplificar, na prática, 
observam-se situações de conflito 
em assembleias de condomínios 

Nesio Nani

Síndico Profissional

“O Rei está nu” 
na assembleia!

onde juízes do direito, ou até mes-
mo generais das forcas armadas, 
moradores de apartamentos mais 
simples, desnudam-se perante a 
outro condômino de menor ex-
pressividade na sociedade lá fora, 
porém, este, é proprietário de uma 
cobertura, com direito ao voto de 
maior valor decisório, consideran-
do a fração ideal do seu imóvel 
maior que a do “Rei”.
 Este ambiente é complexo, e 
é um bom campo de estudo cien-
tífico para um trabalho de socio-
logia, por se apresentar desnudo 
dos paradigmas de status sociais 
normais, exigindo dos seus partici-
pantes condôminos e, em especial, 
dos síndicos, muita inteligência 
emocional para gerir e fazer dar 
resultado este tipo de reunião que 
chamamos de assembleia de con-
domínio.

Nesio Nani é Sindico Profissio-
nal e Bacharel em Administração, 
pós-graduado  em Gestão Condo-
minial e Diretor da Empresa Sín-
dico House em Brasília/DF

Garagem é motivo para uma 
série conflitos em condo-
mínios. Apesar de ter a ga-

rantia de segurança e comodidade, 
muitos condôminos transformam 
a vida em comunidade em uma 
grande dor de cabeça quando o 
assunto é a vaga para estacionar 
seu veículo. Entre os principais 
problemas estão: vagas comparti-
lhadas, estacionamento em locais 
errados, utilização desses espaços 
por não moradores, carros maiores 
do que o local disponível, furtos, 
danos e amassados causados por 
vizinhos, guarda de motos e auto-
móveis juntos, etc.
 Para tentar entender e resolver 
muitos destes conflitos é indis-
pensável a leitura da convenção 
do condomínio. Muitas vezes as 
convenções determinam que cada 
vaga de garagem é destinada a 
guarda de apenas um automóvel. 
Neste caso, o condômino deverá 
optar entre parar um carro ou uma 
moto. E ainda, restringem a sua 
utilização somente aos moradores 
e vedam a guarda de qualquer ob-
jeto no interior das vagas. Porém, 
as regras para a utilização da ga-
ragem depende de cada convenção 
de condomínio.
 Condomínios mais modernos 
destinam vagas adicionais para 
a guarda de motos nas suas áreas 
comuns da garagem. Mas, os con-
domínios mais antigos não acom-
panharam a crescente necessidade 
por vagas e não possibilitam esta 
opção. Como alternativa alguns 
condomínios têm tolerado a guar-
da de um automóvel e uma moto 
na mesma vaga de garagem, quan-
do não existem vagas extras para 
motos, desde que não traga incô-
modo aos demais moradores.

Neste artigo fazemos alusão a fábula “O rei 
está nu” ao que o corre no micro ambiente 
social de uma assembleia  de um condomínio.

 Seja qual for a opção do con-
domínio, é indispensável a obser-
vância da convenção e que qual-
quer padronização ou tolerância 
passe pela aprovação de uma 
assembleia e esteja de encontro 
com o artigo 1.336, IV do Código 
Civil, que determina nos deveres 
dos condôminos a obrigação de 
utilizar as áreas do condomínio de 
forma a não prejudicar o sossego, 
salubridade e segurança dos mora-
dores. 
 Os condomínios não estão 
obrigados a oferecer vagas espe-
ciais para idosos, por exemplo. 
De qualquer forma, é salutar que, 
tendo condições, essa população 
seja favorecida com fácil acesso 
aos elevadores. No caso de sorteio 
de vaga de garagem, é importante  
que os idosos sejam beneficiados 
com os locais de maior espaço e 
entrada privilegiada.
 A oferta de vagas diferencia-
das para deficientes também não é 
obrigatória. O decreto nº 5.296, de 
2004, que estabelece normas para 
a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, não 
se aplica aos condomínios. Cada 
município, através do Código de 
Obras, deve regular o uso de vagas 
de garagem para essas pessoas. 
Em São Paulo, a Lei Municipal nº 
15.649 determina que para edifica-
ções com mais de 100 vagas, pelo 
menos 1% deve ser reservada para 
deficientes.
 É proibida, desde abril de 
2012, a venda ou o aluguel de va-
gas de garagem a não moradores. 
A Lei Federal nº 12.607 alterou a 
redação do artigo 1.331, do Códi-
go Civil, que permitia a comercia-

lização das vagas se a convenção 
do condomínio não determinasse o 
contrário.
 Agora, as garagens só podem 
ser alugadas ou vendidas  quando 
existir  previsão  expressa das con-
venções. Caso não exista autoriza-
ção expressa, a convenção poderá 
ser modificada pela aprovação 
em assembleia de dois terços dos 
condôminos. A mudança vale para 
proprietários de apartamentos, es-
critórios, salas, lojas e sobrelojas, 
com exceção para os edifícios ga-
ragens.
 É importante que fique claro 
que a lei não veda a locação das 
vagas para outros condôminos, 
pelo contrário, esta passa a ser a 
única opção do morador que tem 
uma vaga a mais. Lembrando que 
prédios garagens e condomínios 
com garagens com matrículas se-
paradas são unidades autônomas e 
podem ser negociadas da mesma 
forma que as unidades imobiliá-
rias.
 O condomínio deve sempre 
que possível tentar administrar as 
situações que podem resultar em 
conflitos. E os condôminos devem 
utilizar o bom senso e respeitar as 
regras estabelecidas para evitar de-
sentendimentos e possíveis ações 
judiciais. O síndico pode assumir 
o papel de mediador e agir com 
firmeza em atritos provocados por 
causa da garagem, inclusive  com 
aplicação de advertências e multas 
previstas na convenção e no regi-
mento interno.
 
(*) Rodrigo Karpat é advogado de 
Direito Imobiliário e sócio do es-
critório Karpat Sociedade de Ad-
vogados



7Dezembro de 2016

Vossa Excelência 
e a imagem

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Corinthians pode repetir 
com Carille a história de 

Oswaldo Os testes realizados pela 
FIFA do recurso de ima-
gem mostraram que é 

preciso repensar o método. Que a 
TV pode auxiliar para diminuir as 
polêmicas não há dúvidas, no en-
tanto, a forma como foram feitos 
no Mundial de Clubes não foi ágil. 
Imagina se nos lances duvidosos se 
perder tanto tempo? Uma coisa vai 
anular outra, ou seja, vai ficar cha-
to e atrapalhado.
 Recursos tecnológicos devem 
ser incorporados ao jogo. Atual-
mente, com a quantidade de câ-
meras, de ângulos, de tratamento 
das imagens, o árbitro se tornou o 
grande vilão. Ainda, o espetáculo 
chamado futebol transformou erro 
de arbitragem em algo tão grande, 
tão amplificado, que se personifi-
cou e passou a ser tão ou mais im-
portante que os atores principais.
 Fico pensando aqui: lá pelos 
anos 50, 60, 70, 80, enfim, quando 
não tinha TV ou só tinha uma ou 
duas câmeras, esses lances pole-
mizados de hoje em dia existiam. 
Impedimentos milimétricos, pênal-
tis cavados ou não marcados, bola 
que entrou e não valeu ou ao con-
trário, existiram aos milhares, mas 
ninguém tinha certeza. Discutia-se, 
mas a dúvida encurtava a história. 
Os gols, os dribles, as tabelas, os 
craques eram os protagonistas.
 Óbvio que não se pode impe-
dir que as TVs se limitem, então, 
só resta utilizar os recursos em 
benefício do espetáculo. É uma co-
vardia com os homens de preto (ou 
de amarelo, ou de vermelho, ou de 
verde) o que se faz. Um braço ou 
uma perna à frente coloca “Vossa 
Excelência” numa situação vexa-
tória ou, pior, na de dúvida do seu 
caráter.

 Tudo ótimo, mas se não for 
algo ágil, que não tire a dinâmica 
do jogo, vai colocar o árbitro em 
mais uma situação de evidência e 
de exposição negativa. Tem que ser 
“pá-buf”, senão, o coitado vai ficar 
que nem barata tonta de um lado 
para o outro, marcando, desmar-
cando, remarcando.

Notas finais

- E o Internacional quebrou o ga-
lho dos viciados em futebol e vai 
dar um colorido diferente à Série 
B de 2017. Gosto de ver os jogos 
da segunda divisão, mas quando 
tem um grande fico mais animado. 
É diferente ligar a TV e sintonizar 
num Internacional e Luverdense, 
por exemplo.
- Também é bom ver o reapareci-
mento de times que já tiveram des-
taque e que sumiram pelos porões 
do futebol brasileiro. Juventude e 
Guarani estão na Série B. O time 
paulista me marcou muito entre 
os anos 70 e 90. Amaral, Edmar, 
Ricardo Rocha, Amoroso, Zenon, 
Careca, Renato, Luizão, Evair. 
Teve uma época que disputava 
com a Ponte Preta quem colocava 
mais jogadores na Seleção. Outros 
tempos...
- A Copa do Brasil de 2017 traz 
novidades: copiou o modelo de al-
gumas Copas de países europeus. 
Os melhores ranqueados começam 
as primeiras fases fazendo jogos 
únicos e em viagem. Levam a van-
tagem do empate. Palpite: essa fór-
mula não terá vida longa porque, 
no ano em que vários grandes fi-
carem pelo caminho, voltaremos à 
velha e boa ida-e-volta. Pode ano-
tar!

Ser técnico de futebol não é fá-
cil. Não basta ser bom. É pre-
ciso convencer a imprensa, a 

torcida, a diretoria e os jogadores 
que você é bom. Este exercício exi-
ge dedicação a cada pedaço do dia. 
Da montagem do treino capaz de 
atrair o elenco, às conversas indivi-
duais, às escolhas dos titulares, até 
as entrevistas coletivas. Se o cara 
for muito gente boa, passa a ideia 
de bundão. Se for agressivo, dá a 
impressão de prepotente.
 O início da carreira de Oswal-
do de Oliveira é até hoje o melhor 
exemplo de como é difícil alcançar 
a linha tênue onde está a chance de 
firmar-se no mercado. Em janei-
ro de 1999, logo depois da saída 
definitiva de Vanderlei Luxem-
burgo para a seleção brasileira e 
depois do título nacional de 1998, 
‘’Oswaldinho’’ assumiu o coman-
do como treinador. Tinha a mes-
ma fala mansa de hoje, a cabeça 
um pouco mais baixa e o olhar de 
quem precisava de afirmação.
 Ficou oito jogos no cargo, com 
três vitórias, um empate e quatro 
derrotas. Foi substituído por Eva-
risto de Macedo logo depois de 
golear o Ubiratan do Mato Grosso 
do Sul por 6 x 2.  Evaristo já não 
era o treinador de outros momentos 
de sua carreira. Não deu certo. De-
morou 22 partidas para a direção 
recolocar Oswaldo de Oliveira no 
cargo. Parecia absoluta falta de fir-
meza, de convicção. Mas Oswaldo 
apareceu nas primeiras entrevistas 
diferente da primeira chance, em 
janeiro. Peito estufado, cabeça er-

guida, confiança estampada no ros-
to.
 Reestreou no dia 2 de maio. 
Em 20 de junho era campeão 
paulista. Em 22 de dezembro, 
campeão brasileiro. No dia 14 de 
janeiro de 2000, ergueu a taça do 
Mundial de Clubes. Até hoje se diz 
que era simples dirigir uma equi-
pe com Dida, Índio, João Carlos, 
Nenê e Kléber; Rincón, Vampeta, 
Marcelinho e Ricardinho; Edílson 
e Luizão. Podia ser. Mas em janei-
ro não foi.
 Fábio Carille foi tratado como 
técnico efetivo até o final do ano, 
logo depois da saída de Cristóvão 
Borges. Ficou seis partidas no car-
go. A diretoria não sentiu firmeza, 
elenco e torcida viam-no como in-
terino, o discurso também parecia 
de treinador provisório. Roberto de 
Andrade bateu no peito e disse que 
podia errar, mas erraria sozinho. 
Trouxe Oswaldo de Oliveira. Fo-
ram treze jogos.
 Lembre-se dos 8 jogos de 

Oswaldo e dos 22 de Evaristo em 
1999… Impossível não comparar 
com as 6 partidas e as 13 de Oswal-
do em 2016, com a confirmação de 
que Carille começará 2017 como 
técnico do Corinthians.
 Atenção: não pode ser deixa 
como está para ver como é que 
fica. Tem de ser escolha, técnico 
efetivo. É o técnico do Corinthians.
 Pelo menos até que os resulta-
dos o derrubem. Não seria assim 
com qualquer outro? Com Reinal-
do Rueda, com Vanderlei Luxem-
burgo, com Guto Ferreira?
 A diferença precisa ser a vibra-
ção.
 Não é fácil ser técnico de fute-
bol. Fábio Carille sabe disso. Tem 
o desafio consigo mesmo de estu-
far o peito, erguer a cabeça, dis-
cursar com confiança em passar a 
fronteira da prepotência.
 Se for assim, Fábio Carille 
pode funcionar para o Corinthians, 
como Oswaldo de Oliveira funcio-
nou há 17 anos.
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Cotidiano
Segurança em condomínio: 
moradores devem fazer a 

sua parte

Quando se fala de segurança 
em condomínios, as pri-
meiras imagens que vem 

à cabeça são de aparelhos tecno-
lógicos e a equipe da portaria e de 
garagem. Mas, muitas vezes esses 
aparatos todos podem simplesmen-
te não funcionar, por causa da fal-
ta de comprometimento de alguns 
moradores, que ignoram as atitu-
des que promovem a segurança 
preventiva.
 Os condôminos são peças-
-chave que envolvem toda a movi-
mentação do conjunto residencial 
de casas ou apartamentos. Por isso, 
precisam ter: responsabilidade ao 
se identificar corretamente na en-
trada e saída, anunciarem o recebi-
mento de encomendas e fast-food, 
avisarem antecipadamente a vinda 
de visitantes e o cadastramento de 
diaristas, prestadores de serviço, 
entre outros. Para evitar invasões e 
assaltos é necessário atenção, pre-
caução e cumprimento das regras 
condominiais.
 Avisar a portaria sobre possí-
veis movimentações de entradas e 
saídas pessoais (de interesse pró-
prio) é o mínimo que se pode fazer. 
Algumas regras são básicas, como 
não autorizar a subida de entre-
gadores, sempre indo até a por-
taria para pegar os seus pedidos; 
não autorizar a subida de nenhum 
prestador de serviço que não tenha 
sido requisitado previamente, bem 
como pessoas estranhas, vendedo-

res e funcionários de instituições 
de caridade.
 Mesmo que alguns destes pas-
sos exijam um certo “trabalho” aos 
condôminos, como a identificação 
com documentos de babás e dia-
ristas, elas são medidas essenciais 
para verificar a autenticidade e 
veracidade das informações, não 
colocando seus moradores em ris-
co. Ao entrar na garagem, sempre 
estar atento se não há nenhum sus-
peito observando e trancar o veícu-
lo, sem objetos dentro. Os que resi-
dem no 1.º e 2.º andares de prédios, 
geralmente é recomendado um cui-
dado especial nas varandas e áreas 
de acesso.
 Com o auxílio dos morado-
res, a ação dos porteiros - que já 
é fundamental - poderá ficar ainda 
mais eficiente. Mas, sempre é bom 
salientar que um condomínio não 
pode contratar qualquer tipo de 
funcionário para funções de segu-

rança preventiva. O porteiro preci-
sa ser treinado, pois apesar de não 
poderem utilizar artefato de fogo, 
eles têm a importante tarefa de ini-
bir furtos e assaltos. Na maioria 
dos casos, a falha está justamente 
no momento da averiguação ou 
liberação de visitantes e prestado-
res de serviços. Por isso, alertar 
condôminos quanto às atitudes ir-
responsáveis e investir em treina-
mento e tecnologia vale a pena. Há 
empresas de serviços terceirizados 
com experiência na gestão e prepa-
ração de profissionais capacitados 
para agir e evitar situações desa-
gradáveis.
 Assim, o condomínio não pre-
cisa se preocupar com a ausência 
de funcionários. Com a terceiriza-
da, outro deverá cobrir o plantão 
e com a mesma qualidade de ser-
viço. O prédio não precisa fazer o 
processo de seleção e treinamento 
dos funcionários, e deixa esses 
encargos ao cuidado e supervisão 
da empresa que vai aplicar rotinas 
próprias para tanto, gerando mais 
segurança e trabalho de melhor 
qualidade.
 No entanto, a ação da portaria 
se deve juntamente à disciplina e 
regras que devem ser seguidas e 
respeitadas pelos condôminos. A 
colaboração deles é primordial e 
fundamental para a segurança do 
condomínio e a vida tranquila em 
um ambiente familiar.
 Fonte: GS

Os condôminos são peças-chave que envolvem toda a movimentação 
do conjunto residencial de casas ou apartamentos
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Assessoria Condominial

É tempo de prever, orçamento 
bem elaborado garante uma 
gestão tranquila ao síndico!

Diretor da JR Office e da Folha do Síndico
Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por Aldo Junior |

É ano novo, contas novas e 
para os condomínios sig-
nifica a necessidade legal 

de elaborar seus orçamentos para 
o ano seguinte. A obrigatorieda-
de da elaboração e aprovação do
orçamento é prevista em Lei e na
convenção não há o que se dis-
cutir. Muitos fatores contribuem
para a obrigação de preparação do
orçamento como por exemplo: os
aumentos governamentais de água
e luz, do salário mínimo, data-base
de empregados e inflação acumu-
lada repassada aos produtos e ser-
viços geram imperiosamente re-
ajustes nos contratos e nos custos
gerais.
 Portanto o momento de inicio 
de ano é de preparar um orçamen-
to tecnicamente que garanta as 
contas, adequando seus custos aos 
tempos de crise sem comprometer 
as manutenções preventivas e to-
dos os itens necessários a qualida-
de de vida dos condôminos. 
 Prever é quase uma questão 
de sobrevivência para um condo-
mínio. Mas economizar também. 
Além de efetivar um orçamento 
enxuto e ao mesmo tempo em que 
não deixe qualquer furo, algumas 
medidas econômicas podem ajudar 
bastante vejam: 

1. Reavaliar a carga horária e
horas extras de funcionários – o
condomínio pode estar pagando
horas extras em excesso;

2. Busque sempre manter os fun-
cionários – é muito    mais barato
do que dispensar;

3. Realizar manutenções preven-
tivas – a prevenção reduz os custos
com manutenção e conservação
corretiva;

4. Controle dos gastos com ener-
gia – aquisição de lâmpadas econô-
micas e sensores são bem vindos;

5. Economizar água – instalar re-
dutores de água pode ajudar muito
além das revisões hidráulicas per-
manentes nas unidades;

6. Controle a inadimplência – o
controle efetivo evita desgastes e
o repasse de gastos adicionais ao
adimplentes 

Essas medidas de contenção 
de gastos podem ajudar muito na 
composição do orçamento, porém 
o mais importante é saber orçar os
gastos ordinários e vincendos na
proporção da média de custos do
ano anterior, e se possível conter
gastos extras.

As despensas vincendas são 
muito importantes e também não 
podem ser esquecidas. Seguro do 
prédio, recarga de extintores, lava-
gem de caixa d’água sem exemplos 
de despesas vincendas ordinárias. 
Estas contas não se efetivam  men-
salmente, mais no curso da gestão 
irão se concretizar por se tratar de 
rubricas ordinárias de manutenção 
e conservação periódica, e o con-

domínio precisa tê-las provisiona-
das para o efetivo pagamento na 
época da ocorrência sem necessitar 
de uma taxa suplementar. 
 Os imprevistos também devem 
ser considerados com a criação de 
uma conta de “despesas não pre-
vistas em orçamento” definido seu 
percentual em torno de  3%  a 5% 
do orçamento geral com o objetivo 
de atender a eventuais “quebras” 
das rubricas orçadas, suprindo as-
sim o déficit pontual e readequan-
do as contas a previsão. 
 Outra conta quer não pode fal-
tar é a rubrica do FOT – fundo de 
obrigações trabalhistas. Este fundo 
deve ser criado para os condomí-
nios que mantém os funcionários 
contratados diretamente. Seu ob-
jetivo principal se materializa na 
eventual necessidade emergencial 
de dispensar um empregado o con-
domínio tenha disponível em caixa 
os recursos necessários para custe-
ar uma rescisão de contrato. A ra-
zão de 33,33% dos custos mensais 
apropriados de um empregado ga-
rante ao final do ano a possibilida-
de da dispensa de um funcionário. 

 Com relação a previsão orça-
mentária dois pontos preparatórios 
são fundamentais a serem conside-
rados que são os seguintes:          

I. Fazer um levantamento das
despesas do condomínio dos últi-
mos 24 meses com manutenção e
conservação, água, luz, elevador,
portão eletrônico, seguro, folha de
pagamento de pessoal e fazer uma
projeção para o ano seguinte.

II. Fazer um levantamento de to-
das as obras e investimentos que
se pretende realizar durante o ano.
O levantamento das obras e in-
vestimentos devem  ser separados
para facilitar o entendimento e sua
aprovação em assembleia. Separar
em obras urgentes, emergentes e de
benfeitorias e por prioridade. Os
investimentos devem ser separa-
dos por ordem de prioridade e essa
prioridade aprovada na assembleia.

Dicas Importantes

• Prever sazonalidade dos gastos
é importante.  Como por exemplo,
o consumo de água, costuma ser
mais alto nos meses de  verão, o
que pode ser previsto no cálcu-
lo do valor do condomínio para
esse período. Este caso se aplica
nos condomínios onde não existe
hidrômetro individualizado e nos
condomínios de temporada.

• O padrão do prédio também in-
flui diretamente nas despesas, isto
é, em edifícios de alto padrão as
despesas costumam ser maior em
virtude dos equipamentos e pro-
dutos utilizados.

• É importante analisar os gastos
e consumo ao longo de todos os
meses nos anos anteriores para
fazer uma      previsão do valor do
condomínio.

• É aconselhável fazer uma mé-
dia aritmética para que o valor do
condomínio seja igual ao longo
de todo o ano, mas também de-
vem ser consideradas as sazona-
lidades de despesas importantes,
como férias dos funcionários,
pagamento de 13º salários, entre
outras.

• É importante fazer uma escala
de prioridades para as despesas
extraordinárias.

• É importante promover ações
de combate à inadimplência.

 O não cumprimento do or-
çamento previsto e aprovado em 
assembleia poderá trazer grandes 
consequências para o síndico, 
como ter suas contas reprovadas, 
além de ter de prestar contas em 
juízo.
 Outra situação desagradá-
vel e onerosa, poderá ser que  o 
condomínio tenha de arcar com a 
contratação de auditoria externa 
para apurar eventuais desvios de 
verbas, e para piorar o quadro,  o 
síndico poderá ainda responder ci-
vil e criminalmente, inclusive com 
seu patrimônio.
 Cumprir estritamente o orça-
mento evita aborrecimentos ao 
sindico e traz tranquilidade a ges-
tão do condomínio e segurança 
aos condôminos de que as deci-
sões tomadas serão cumpridas na 
sua integralidade. 
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Segurança
Férias podem comprometer 
segurança em condomínios

Dicas fundamentais para 
segurança preventiva em 
apartamentos e casas nesta 

época do ano.
 Final de ano, época de festas e 
agitação e também período em que 
se iniciam as viagens de férias. Al-
guns saem na segunda quinzena de 
dezembro, outros em janeiro e tem 
também quem prefere o mês de fe-
vereiro, com o feriadão do carna-
val.  Mas neste período não dá para 
se preocupar apenas com as férias, 
passagens, o trânsito, o clima, as 
malas e etc., é necessário também 
se preocupar com a segurança em 
que ficará a casa ou apartamento. 
Afinal, sem pessoas dentro de casa 
para tomar conta será necessário se 
precaver contra invasões e furtos 
indesejáveis.
 Infelizmente é nesta época que 
costuma aumentar o número de 
furtos ocorridos em residências, 
apartamentos, condomínios e em-
presas. Os espertalhões aprovei-
tam a ocasião das férias, quando 
as pessoas estão mais preocupadas 
com a programação e roteiro, dei-

xando por mais tempo suas resi-
dências vazias e desprotegidas.
 Todo condômino deve tomar 
algumas atitudes fundamentais 
que fazem toda a diferença. Nes-
ta hora os profissionais de porta-
rias são fundamentais e devem ser 
ágeis para impedir riscos para o 
condomínio. Pois de nada adian-
ta gastar valores altos no melhor 
circuito interno de câmeras para 
monitoramento, se falhar em algo 
primordial, que é a identificação 
de visitantes.
 Durante a viagem há diversas 
atitudes preventivas que gerarão 
segurança domiciliar como, por 
exemplo, manter a discrição e pri-
vacidade dos detalhes da viagem, 
como local, data de saída ou che-
gada.  Deve-se levar em conside-
ração que um dos funcionários de 
sua casa pode inocentemente co-
mentar com alguém de fora, que 
pode não ser uma pessoa bem in-
tencionada.
 É necessário tomar alguns 
cuidados para que a ausência do 
morador da casa ou apartamento 

não seja percebida por estranhos 
durante sua viagem. Para isso é 
melhor não deixar evidente que a 
residência está vazia, uma alterna-
tiva pode ser o uso de temporiza-
dores ou fotocélula nas lâmpadas 
para que elas apaguem durante 
o dia e acendam a noite. Pois se
deixar uma das lâmpadas acessa
o tempo todo ai sim demonstrará
que realmente não tem ninguém.
Outra atitude é suspender a entre-
ga de revistas e jornais.
 Mas há também como avisar 
uma pessoa de confiança, como 
parente, vizinho ou amigo que 
estará viajando e por quanto tem-
po ficará fora, para que ele retire 
a correspondência da casa ou na 
portaria e cuide do local, limpan-
do a frente e o quintal. Esta pessoa 
com certeza entrará em contato 
caso aconteça alguma coisa. É im-
portante, no caso de condomínios, 
que o zelador seja previamente in-
formado e o condômino também 
deve fazer uma autorização, caso 
queira que alguma pessoa, ou em-
pregado entre no apartamento ou 

casa durante a ausência.
 Como a portaria acompanha a 
rotina de um condomínio, é mui-
to difícil os profissionais desta 
área não notarem a ausência de 
algum morador. Por isso, é reco-
mendável que os porteiros sejam 
contratados através de empresa 
terceirizada confiável, que ofere-
ça um treinamento especializado 
de atendimento, discrição e segu-
rança preventiva. Por ser profis-
sional e especializada, a empresa 
contrata após verificar o histórico 
profissional e pessoal do porteiro, 
investigando antecedentes crimi-
nais, conduta e indicação. Porém, 
quando contratados diretamente 
no condomínio, essa contratação 
não dispõe desses recursos, que 
impeçam maus profissionais de 
adentrarem em um ambiente onde 
se deve prezar pela segurança.
 Confira abaixo alguns proce-
dimentos que garantem maior se-
gurança em caso de ausências por 
viagens:
1. Estranhos não precisam conhe-
cer detalhes sobre sua viagem.

Avise apenas aos vizinhos e pro-
cure manter a discrição.
2. Mantenha fechadas as janelas,
portas e não deixe carro estacio-
nado na garagem.
3. Esqueça o truque manjado da
luz acessa o dia todo, use tem-
porizadores nas luzes internas e
externas.
4. Solicite a interrupção da entre-
ga de jornais dos quais seja assi-
nante ou peça para alguém retirar.
5. Não deixe chaves com empre-
gados, exceto em casos de con-
fiança absoluta.
6. Peça a alguém que limpe as
áreas que ficam à vista de todos e
não fazem parte da limpeza geral
do condomínio. O excesso de su-
jeira e folhas pode ser um sinal da
casa vazia.
7. Se você ainda tiver uma secre-
tária eletrônica não deixe mensa-
gens dizendo que estará de férias,
mantenha aquela habitual.

Aproveite as férias com segu-
rança.
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Meio Ambiente
Um olhar sobre os 

condomínios sustentáveis

Por Juliana Guedes da Silva |

O conceito de sustentabili-
dade está, a cada dia, mais 
em alta na sociedade brasi-

leira. Após espalhar-se por vários 
países, esta consciência e atitude, 
em relação à “moradia verde,” ga-
nha espaço no Brasil.
Com a realização da Conferência 
Mundial para o Meio Ambiente, 
mais conhecida como a Eco – 92, 
em solo brasileiro, o país adotou 
uma posição mais ativa em causas 
ambientais.
 Em acompanhamento a tais 
mudanças de pensamentos da po-
pulação e governo é que surgiu o 
conceito de condomínio susten-
tável. São condomínios verticais 
ou horizontais dotados de muitas 
medidas, que conferem o título de 
sustentabilidade ao empreendi-
mento, tais como: coleta seletiva 
de resíduos, telhado verde, apro-
veitamento de águas pluviais, reu-
so da água, medição individual do 
consumo de água, reciclagem de 
materiais, aquecimento solar das 
piscinas, dentre outras.
 Atualmente, encontra-se em 
construção o primeiro bairro eco-
logicamente correto do país, loca-
lizado em Brasília, o “Noroeste,” 
que conta com uma rede de suc-
ção para coleta do lixo orgânico e 
inorgânico, que levará os resíduos 
através de tubos e canos para uma 
central de reciclagem e tratamento. 
Os edifícios terão coletores solares 
e grandes janelas para aproveitar a 
luminosidade natural. O fluxo de 

veículos com a conseqüente emis-
são de CO² será reduzido por meio 
da instalação de ciclovias e trans-
portes públicos. As construções 
não poderão acumular entulho e 
os projetos de paisagismo deverão 
utilizar a vegetação nativa. Para 
evitar impactos ambientais, o No-
roeste também terá lagos de con-
tenção para facilitar a drenagem 
do solo.
 Os condomínios antigos tam-
bém podem se adaptar a esta idéia 
de sustentabilidade, adotando nor-
mas de convivência no Regimento 
Interno do condomínio, como a 
coleta seletiva dos resíduos e re-
ciclagem de materiais, bem como 
instalando equipamentos para o 
aproveitamento da energia solar e 
uso de lâmpadas econômicas nas 
áreas comuns do condomínio. O 
gasto inicial como as medidas será 
compensado com a economia nas 
faturas de energia elétrica.
 Há uma crescente valorização 
dos imóveis, que vêm adotando 
estes conceitos. Alguns têm obti-
do certificados internacionais de 
sustentabilidade, como o LEED 
ND, Neighborhood Development 

(LEED ND), da US Green Buil-
ding Council, certificação ame-
ricana, que objetiva transporte 
público melhor, áreas verdes, be-
nefícios econômicos, entre outros. 
Um projeto que queira obter esse 
certificado deve ser construído em 
espaço urbano, para descontami-
nar terrenos e limpar a cidade. O 
Brasil tem avançado em termos 
de certificação. O LEED está cada 
vez mais popular no país. No ano 
de 2012, 574 empreendimentos 
brasileiros já possuíam a certifica-
ção.
 A legislação brasileira tam-
bém tem avançado neste sentido, 
visando a redução dos impactos 
socioambientais na construção de 
condomínios residenciais, com a 
observância aos princípios da pre-
venção e precaução elencados no 
artigo 225 da Constituição Federal 
Brasileira de 1988.
 Mais importante do que o ga-
nho patrimonial é a mudança de 
consciência da população brasilei-
ra moradora de condomínios em 
preservar o meio ambiente para 
uma melhor qualidade de vida 
para si e para as gerações futuras.

Uma análise acerca da inovação no ramo do Direito Imobiliário, 
que se traduz nos condomínios construídos de forma sustentável, 
seus requisitos, certificações e como a legislação brasileira vem 
acompanhando esta nova forma de moradia.
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Finanças
7 dicas

 para organizar as finanças do condomínio

Como você administra suas 
finanças pessoais no dia a 
dia? Sem dúvida, para não 

ficar com a corda no pescoço, as 
suas palavras de ordem são contro-
le e organização. Na administração 
de um condomínio, um síndico não 
pode pensar diferente, principal-
mente porque a responsabilidade é 
ainda maior. Além disso, o cuida-
do com a organização e a transpa-
rência são muito importantes. Por 
isso, temos algumas dicas essen-
ciais para a organização adequada 
das finanças de um condomínio.
 Em primeiro lugar, é preciso 
ter a consciência de que a admi-
nistração de um condomínio é um 
trabalho desenvolvido individu-
almente, mas com o pensamento 
coletivo. Isso porque o síndico 
administra praticamente sozinho 
– e dizemos praticamente porque
em algumas situações conta com
a ajuda do subsíndico, do conselho
e, até mesmo, dos moradores em
decisões que precisam ser tomadas
coletivamente – mas precisa tomar
decisões para o bem de todos os
moradores.

Tamanha responsabilidade exi-
ge praticidade, organização e muita 
transparência nas atividades.

A seguir, separamos boas dicas 

que todos os administradores de 
condomínio precisam saber para 
manter a organização financeira do 
seu condomínio:

1 Faça uma análise dos 
registros da gestão 
anterior

Ao assumir a gestão, verifique al-
gumas informações importantes, 
como:

• Se o valor depositado corres-
ponde ao Balancete
• Se o pagamento e os valores
das contas correspondem às da-
tas das mesmas
• Se há algum valor a ser regis-
trado

 É importante verificar com 
atenção os registros e atividades 
da gestão anterior para que a sua 
administração não seja comprome-
tida. Depois dessa verificação, crie 
uma pasta nova para os registros 
dos seus fluxos financeiros.

2 Planejamento é 
imprescindível

 Existem algumas despesas que 
ocorrem todos os meses. Algumas 
são fixas, como as despesas com 

funcionários, outras são variáveis, 
como as tarifas públicas (que po-
dem sofrer reajustes ou variar o va-
lor de um mês para o outro).
 Além dessas despesas recor-
rentes, é preciso estar preparado 
financeiramente para outras que 
podem ocorrer ao longo da admi-
nistração como: manutenções de 
elevador e sistema de segurança, 
compra de material de limpeza, 
limpeza de reservatórios, recarga 
de extintores, etc.

3 Diário de caixa ou 
livro caixa

 Essa é a peça fundamental para 
a organização das finanças.
É nesse livro que o administrador 
vai registrar, detalhadamente, toda 
a movimentação financeira, dando 
relevante importância à transparên-
cia e clareza de onde foi investido 
o dinheiro do condomínio.

4 Poupança ou fundo 
de reserva

 Mesmo com todas as previ-
sões, os imprevistos também são 
certos e algumas despesas surgem 
de forma inesperada. Por isso, de-

terminar um valor reservado para 
demandas emergenciais é funda-
mental para evitar taxas extras.
 É claro que manutenções mais 
onerosas como, por exemplo, a 
pintura da fachada, acabam sendo 
distribuídas nas taxas mensais, mas 
pequenos imprevistos podem ser 
resolvidos com o fundo de reserva.

5 Considere os 
condôminos 
inadimplentes

 Sempre vão existir condômi-
nos inadimplentes e esse desfalque 
deve fazer parte do planejamento 
financeiro de um condomínio.
 Não dá para ter uma ideia de 
quantos condôminos vão atrasar o 
pagamento naquele mês, mas um 
bom gestor coloca no seu planeja-
mento os inadimplentes crônicos, 
considerando que não poderá con-
tar com aquele valor. Quando os 
inadimplentes acertam essas con-
tas, o dinheiro pode ir para o fundo 
de reserva.
 É importante lembrar que, 
mesmo contando que essas inadim-
plências não vão atrapalhar o pla-
nejamento financeiro do condomí-
nio, quando ocorre a demora no 
pagamento dos valores atrasados, 
o melhor caminho é tentar uma

negociação, ao invés da cobrança 
judicial, que é mais lenta.

6Realizar reuniões

 As reuniões são impor-
tantes para fazer uma prestação de 
contas e também para tomar de-
cisões que precisam ser definidas 
por todos os condôminos. Como 
dissemos anteriormente, o admi-
nistrador não possui autoridade 
suficiente para tomar todas as de-
cisões sozinho.
 E não se esqueça: algo funda-
mental nessas reuniões é a ATA, na 
qual deverão ser registradas todas 
as decisões daquele dia.

7Controlar os gastos

 Apesar de todas essas di-
cas serem importantes para orga-
nizar as finanças do condomínio, 
o grande segredo mesmo é bem
simples: nunca gastar mais do que
o condomínio arrecada.

Com todas essas informações
bem alinhadas, não tem como se 
perder na organização das finanças 
do seu condomínio.

Fonte: MAP
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Bem Estar
Áreas de lazer valorizam o 

condomínio e geram bem-estar 
aos moradores

Seu condomínio possui uma 
área ao ar livre pouco utiliza-
da? Pode ser uma boa ideia 

– não só para os moradores – trans-
formá-la em uma área de lazer.

Segundo o arquiteto e urbanista 
Luiz Alves, 25, com a verticaliza-
ção das cidades brasileiras, os ha-
bitantes se encontram em uma re-
alidade com acesso mais limitado 
aos prazeres e as atividades físicas 
devido a falta de tempo causado 
por horas de trabalho somadas ao 
tempo desperdiçado em longas fi-
las de trânsito.

 “Em São Paulo, por exem-
plo, estão deixando de construir 
apartamentos com coeficientes de 
construção apertadíssimos e come-
çaram a focar em maiores áreas de 
permeabilidade e lazer. Essa mu-
dança pode trazer inúmeros bene-
fícios para os compradores desses 
imóveis e também para seus inves-
tidores”, comenta o arquiteto. 

Para ele, “apartamentos ou con-
domínios que trazem o conforto 
de espaços múltiplos aumentam a 
qualidade de vida e diminuem al-
guns gastos dos moradores”.

 Bons argumentos não faltam: 
valorização do patrimônio, maior 
segurança para os moradores, in-
tegração das pessoas, promovendo 
laços de amizades – o que é bené-

fico para o clima do condomínio 
– e o mais primordial: melhorar o
bem-estar e a qualidade de vida.

 Sugestões para essa área tam-
bém não faltam. Bancos confor-
táveis, piscina, playground e aca-
demia ao ar livre são algumas das 
propostas aliadas na mistura de 
boa qualidade de vida com espaços 
mais embelezados.

 Afinal, praticar exercícios em 
áreas dotadas de um valor paisagís-
tico promove benefícios à saúde e 
lazer concomitantemente, além de 
funcionar como fator motivacional 
para o frequentador.

Vantagens da área de 
lazer nos condomínios

 Para o arquiteto, a construção 
de áreas de lazer em prédios e con-
domínios, além de valorizar o em-
preendimento, estimula os mora-
dores a participarem mais da vida 
do condomínio e a adotarem uma 
rotina mais saudável.

 “Com piscinas, playgrounds, 
quadras entre outros espaços, os 
pais não precisam levar os filhos 
para o clube e podem deixar eles 
se divertirem dentro do perímetro 
do prédio. Outros espaços como as 
academias ajudam a vida dos pais, 
que não precisarão pegar trânsito.”

 Além de deixar mais bonito e 
valorizado, o condomínio acaba 
tendo espaços mais úteis para os 
moradores. “Essa integração per-
mite que as pessoas cuidem do 
corpo e da mente no conforto de 
‘casa’”, completa o arquiteto.

 Hoje, as áreas de lazer não são 
mais apenas atrativos de vendas, e 
sim uma solução para os morado-
res que se preocupam com a saúde.

Os condomínios também 
necessitam planejar 

espaços para as crianças
Criança se diverte em brinquedo 

 “Criança ocupada não gera 
problema”. Quem faz jus a essa 
frase encontra caminhos possíveis 
para trazer paz e tranquilidade para 
a comunidade. Afinal, o que eles 
mais querem? Espaço para brincar.

 Os brinquedos e parquinhos da 
linha API (Academia da Primeira 
Idade) da Ziober Brasil, também 
chamados de playground, por 
exemplo, unem exercícios e lazer 
e despertam o prazer pela atividade 
física ainda na infância.

 Além de manter os pequenos 
ocupados, áreas de lazer para as 
crianças, como os playgrounds, 
promovem o desenvolvimento psi-
cológico saudável da criança.

Buscar espaços que enriquecem a qualidade de vida e a integração 
das pessoas se tornou muito importante; áreas de lazer em prédios 
ou condomínios são uma saída

Por Gustavo Rosas |
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Especial
Férias no condomínio
Prestadores de serviço ajudam a 

manter crianças ocupadas

Férias não precisam ser o ter-
ror para os síndicos
As férias escolares chega-

ram e a garotada só quer - e merece 
-brincar, mas nem sempre há op-
ções de lazer disponíveis no condo-
mínio, como playground e quadra
esportiva. Assim, por vezes, não
restam muitas alternativas, princi-
palmente se a grana da família está
curta e os pais, no trabalho.

Para reverter esse quadro te-
dioso, em alguns condomínios de 
Maringá, síndicos e moradores se 
empenham na organização de ati-
vidades para as crianças. Uma das 
opções é contratar empresas de 
locação de brinquedos de festas 
infantis. O empresário do ramo Ju-
randir Matias conta que é comum 
neste período receber pedidos desta 
natureza.

Cama elástica, piscina de bo-
linha, guerra de cotonete e tobogã 
são alguns dos brinquedos que ele 
aluga para vários condomínios. 
Essa pode ser uma das soluções, 
já que as férias são um terror para 
muitos síndicos.

Alternativas como essa trazem 
alívio e a certeza, para os pais, 
de que os filhos estarão seguros 
e ocupados, já que permanecerão 
dentro do condomínio e realizando 
atividades monitoradas. E, para as 
crianças são ótimas oportunidades 
de fazerem novas amizades e parti-
ciparem de brincadeiras estimulan-
tes.

Segundo Matias, o preço da lo-
cação oscila entre R$ 450 e R$ 500 
por dia.

“O pessoal faz uma verdadeira 
colônia de férias dentro do condo-

mínio. As locações variam de um a 
três dias”.

Integração e recreação

 O Sindicato de Habitação e 
Condomínios do Paraná (Secovi-
-PR) procura incentivar, em treina-
mentos, ações com fins recreativos
para os moradores, mas, segundo o
diretor de condomínios do Secovi -
regional Maringá, Junzi Shimauti,
poucos ainda se dispõem a pensar e
desenvolver atividades de integra-
ção.

Shimauti lembra que, antes de 
definir algum tipo de atividade no 

condomínio, é preciso convocar os 
moradores, em assembleia.
 “Talvez, os moradores que não 
tenham filhos não serão a favor do 
rateio dos custos dessas ações. Por 
isso, é mais justo que a despesa 
seja dividida somente entre os pais 
das crianças que participarão das 
atividades”.
 Ele ainda ressalta que, nes-
ta época, quando há um número 
maior de crianças circulando nas 
áreas sociais dos condomínios, é 
preciso redobrar as atenções. Os 
síndicos devem reforçar as normas 
internas, por meio de cartazes ou 
circulares para os pais.
Fonte: http://www.odiario.com 
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CDC pode ser aplicado em 
disputa entre condomínio e 

construtora, diz STJ

Legislação

Disputas entre um condomí-
nio de proprietários e em-
presas podem caracterizar 

relação de consumo direta, o que 
possibilita a aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor (CDC) 
para resolver o litígio. É o enten-
dimento da 3ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, segundo o qual 
o conceito básico de consumidor
abrange a coletividade, ainda que
ela seja formada por sujeitos inde-
termináveis.

No caso analisado pelo STJ, 
um condomínio questionou na Jus-
tiça uma alienação feita pela cons-
trutora do prédio, e no rito da ação 
pediu a aplicação do inciso VIII 
do artigo 6º do CDC para inverter 
o ônus da prova, para que a cons-
trutora provasse a necessidade da
alienação, bem como sua efetivi-
dade.

Em primeira e segunda instân-
cia, o pedido foi negado, ao en-
tendimento de que a relação entre 
o condomínio e a construtora não

configura consumo de acordo com 
a definição do CDC. Com a nega-
tiva, o condomínio entrou com re-
curso no STJ.

Conceito amplo

 Para o ministro relator do caso, 
Paulo de Tarso Sanseverino, o con-
ceito de consumidor previsto no 
CDC deve ser interpretado de for-
ma ampla. Para ele, o condomínio 
representa cada um dos proprietá-
rios, e a ação busca proteger esses 
proprietários.
 Uma interpretação diferente, 
como a adotada pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) 
ao negar a inversão do ônus da 
prova, significa, para o relator, que 
cada proprietário teria que ingres-
sar com uma ação individual, ques-
tionando o mesmo fato.
 O magistrado afirmou que tal 
restrição não faz sentido. “Se o 
condomínio detém legitimidade 

para defender os interesses comuns 
dos seus condôminos, justamente 
por ser constituído da comunhão 
dos seus interesses (artigo 12, in-
ciso IX, do CPC/73; artigo 75, in-
ciso XI, do NCPC), não se pode 
restringir a tutela legal colocada à 
sua disposição pelo ordenamento 
jurídico”, explicou.

Condomínio é consumidor 

 Esse entendimento não é novi-
dade no STJ. Em 2006, a 2ª Turma 
confirmou que existe relação de 
consumo entre condomínio e con-
cessionária de serviço público.  Foi 
permitido que o edifício usasse o 
Código de Defesa do Consumidor 
para acionar a Companhia Estadu-
al de Águas e Esgotos por cobran-
ça indevida de taxa de esgoto.
Com informações da Assessoria de 
Imprensa do STJ. 
REsp 1.560.728
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Manutenção
Manutenção Preventiva 

Garante Segurança Elétrica 
para Condomínios

O síndico é uma pessoa de 
grande importância em um 
condomínio, afinal, é ele 

quem tem a responsabilidade de 
manter em ordem um local, que na 
maioria das vezes é habitado por 
centenas de pessoas.
 Dentre as diversas responsabi-
lidades de um síndico, uma delas 
inclui a realização da manutenção 
preventiva de diversas áreas de um 
edifício: áreas comuns, áreas ex-
ternas, área de lazer, elevadores, 
pintura, impermeabilização, insta-
lações hidráulicas, instalações elé-
tricas, entre tantas outras da vasta 
lista de locais que um condomínio 
possui.
 O que acontece na maioria das 
vezes é que a manutenção preven-
tiva acaba sendo deixada de lado, e 
os valores monetários arrecadados 
na tarifa condominial acabam sen-
do utilizados para assuntos emer-
genciais, como por exemplo, a tro-
ca de motores elétricos dos portões 
automáticos da garagem que estão 
queimados. Há também momentos 
em que assuntos não emergenciais 
acabam sendo tratados como prio-
ritários pelos condôminos, como é 
o caso da compra de novas mesas
e cadeiras para o salão de festas.

Desse modo o síndico, que por 
sua vez precisa do consenso dos 
moradores para definir as priori-
dades do edifício, acaba não reali-
zando a manutenção preventiva de 
áreas importantes do prédio, neste 
caso: as instalações elétricas.

Se você é um síndico que 
aposta na manutenção preventiva, 
certamente já deu um grande pas-

so. Ter consciência de que realizar 
periodicamente a revisão das ins-
talações elétricas de seu condo-
mínio é algo importante, ajuda a 
evitar problemas futuros.
 Na maioria das vezes, a ins-
talação elétrica de um edifício 
somente é revisada ou até mesmo 
readequada quando um problema 
grave acontece.
  Anteriormente, havia citado 
como exemplo de um problema 
emergencial, a necessidade de tro-
ca de motores elétricos dos portões 
automáticos da garagem por esta-
rem queimados. Este é um caso tí-
pico onde a manutenção preventi-
va pode ajudar a evitar esse tipo de 
problema. Muitas vezes, durante 
uma tempestade com raios, a ins-
talação elétrica do edifício pode 
ser afetada e sofrer danos, dentre 
eles a queima dos comandos dos 
motores elétricos.
 Caso haja uma manutenção 
periódica da instalação elétrica, 
esse tipo de falha pode ser de-
tectada com antecedência, sendo 
instalado o DPS (Dispositivo de 
Proteção Contra Surtos), evitando 
desta forma que esse tipo de situa-
ção ocorra novamente.

 A recomendação é que se re-
alize um check-up das condições 
das instalações elétricas de um 
edifício a cada 6 meses e uma rea-
dequação das instalações a cada 5 
anos.
Nesse check-up, deve-se verificar 
se o sistema de para-raios encon-
tra-se em bom funcionamento, 
saber se o sistema de aterramento 
não sofreu nenhum tipo de deterio-
ração ao longo do tempo, e ainda, 
checar se a chegada do fio terra até 
os apartamentos está em boas con-
dições.
 Outro aspecto relevante é ve-
rificar se há aquecimento nos fios 
ou ainda mau contato, que acabam 
causando a fuga de energia.
 Importante: essa manutenção 
preventiva deve ser realizada por 
uma empresa especializada, no 
qual lhe informará corretamente 
se a instalação elétrica está bem 
dimensionada e ainda se há sobre-
carga nos fios.
 Realizando periodicamente a 
revisão das instalações elétricas, 
além de valorizar o edifício, você 
irá garantir segurança e conforto 
para os moradores.
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Dicas
Afastando formigas

 Muitas vezes falamos dos 
processos de exterminação de 
cupins, ratos e baratas, e às 
vezes damos menos atenção 
às formigas. Estes insetos, as-
sim como as já citadas pragas 
urbanas, podem trazer grandes 
malefícios para o condomínio e 
causar dores de cabeça ao sín-
dico, funcionários e morado-
res. Confira dicas para afastar 
esses pequenos inimigos.

 Primeira regra: zelar pela 
limpeza nas áreas comuns, evi-
tando principalmente acúmulo 
de restos de comida. Aplicar 
com uma seringa água com de-
tergente nos buracos de onde 
as formigas saem. Tampe estas 
frestas com sabão em barra. 

Coloque casca de limão embebido 
em álcool em locais de grande con-
centração e borrife nos ambientes 
água com cravo-da-índia. 

 Esses cuidados preventivos 
não substituem a desintetização 
periódica. Ela é necessária para 
controlar a proliferação das for-
migas e outras pragas. Lembre-
-se: para que o processo seja bem
sucedido, é fundamental contratar
uma empresa de credibilidade para
o serviço.

Cuidando dos jardins

 O calor do verão favorece o 
crescimento das plantas. No entan-
to, além das belas flores, a grama 
verdinha, árvores e cercas vivas 
apresentarem maior vigor, quem 
também se desenvolve com maior 

rapidez são as indesejáveis ervas 
daninhas. 

 Livre-se de todas as ervas da-
ninhas o mais cedo possível, antes 
que o sol acelere o crescimento 
delas. Também não se esqueça de 
cortar as folhas secas, as gramas 
altas e fique atento para não pre-
judicar os caules das plantas, pois 
isso pode danificar as raízes.

Limpeza na academia

 A aproximação do verão au-
menta a procura pelas academias. 
Se o seu condomínio possui uma 
sala de ginástica ou outro ambien-
te destinado a exercícios físicos, 
esteja com atenção redobrada aos 
cuidados na higienização dele. 

O piso, equipamentos, colcho-

netes, vestiários e banheiros 
das academias devem ser lim-
pos diariamente. As academias 
são lugares onde as pessoas 
transpiram mais que o normal 
e este suor precisa ser limpo de 
maneira adequada. 

 Não é aconselhável, por 
exemplo, usar o mesmo pano 
para limpar todo o local. O 
indicado é separar panos de 
cores diferentes para cada 
equipamento, assim as bacté-
rias não são transferidas de um 
lugar para o outro. Também é 
interessante que se dê prefe-
rência a produtos químicos es-
pecíficos para desinfecção de 
academia. A conhecida solu-
ção pano mais álcool não basta 
para desinfetar colchonetes e 
aparelhos. 
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16.000 Exemplares

marcio@jornaldosindico.com.br
Brasília/DF - 61 3011-7316

10.000 Exemplares
folhadosindico@hotmail.com

Campinas/SP - 19 3233.1652
8.000 Exemplares

campinas@jornaldosindico.com.br
Curitiba/PR - 41 3029.9802

8.000 Exemplares
maurilei@jornaldosindico.com.br

Fortaleza/CE - 85 3283.2627
6.000 Exemplares

fortaleza@jornaldosindico.com.br
Goiânia/GO - 61 3011.7316

5.000 Exemplares
goiania@jornaldosindico.com.br

Natal/RN - 84 3086.9884
3.000 Exemplares

natal@jornaldosindico.com.br
Niterói/RJ - 21 2622.5312

5.000 Exemplares
niteroi@jornaldosindico.com.br
Petrolina/PE - 87 8825.9245

1.000 Exemplares
petrolina@jornaldosindico.com.br

Recife/PE - 81 3053.9894
10.000 Exemplares

recife@jornaldosindico.com.br
Rio de Janeiro/RJ - 21 2210.2902

20.000 Exemplares
riodejaneiro@jornaldosindico.com.br

São Paulo/SP - 11 5572.5250
20.000 Exemplares

livia@jornaldosindico.com.br
Sorocaba/SP - 15 3418.1181

3.000 Exemplares
sorocaba@jornaldosindico.com.br

EXPEDIENTE

FRANQUEADOS:

A Folha do Síndico não se responsabiliza 
por conceitos e idéias emitidos em artigos 
assinados ou em matérias pagas. Proibida 
reprodução total ou parcial, sem prévia 
autorização da Publik Editora Ltda.

Reformas

Tempo de revisar o telhado 
do condomínio

É verdade que estamos tor-
cendo para que as chuvas 
caiam, pelo menos na Re-

gião Sudeste, o quanto antes. Mas 
e a manutenção do telhado do 
condomínio. Está em dia? A falta 
de manutenção dos telhados pode 
provocar infiltração no prédio, da-
nificando as estruturas comuns e 
também das unidades autônomas.
 De acordo com a administra-
dora, Elisabeth Mellen, durante o 
período chuvoso aumenta o núme-
ro de ocorrências de infiltrações. 
Ela explica que um dos problemas 
mais corriqueiros é o livre acesso 
de estranhos ao telhado do prédio. 
Instaladores de antenas ou pesso-
as que limpam a caixa d´água, por 
exemplo, muitas vezes tiram algu-
ma telha do lugar ou podem provo-
car furos na calha. Essas pessoas 
não reportam os danos ao síndico, 
que só percebe a situação depois 
que os prejuízos acontecem.

Conservação – Para evitar os 
estragos, é fundamental que o sín-
dico esteja em dia com a manuten-
ção do telhado. Sobretudo antes 
do período de chuvas, é preciso 
contatar um profissional que faça 
uma vistoria no telhado e repare as 

avarias.
 Segundo o proprietário da em-
presa Forte Carajás, Paulo Rober-
to Campos, a manutenção deve ser 
feita anualmente. Ele diz que quan-
do fecha um contrato, se compro-
mete a visitar o condomínio três 
vezes por ano depois de executado 
o serviço, e aí, orienta a que o sín-
dico faça o contrato de manuten-
ção. Paulo explica que é neste tipo
de vistoria que os problemas nos
telhados são detectados. “É muito
comum entre um período de chuva
e outro aparecerem furos na calha.
São muito pequenos e só depois
que limpamos a calha é que conse-
guimos ver”, diz ele.

A vistoria bem feita é aquela que 
além de limpar e visualizar os fu-
ros nas calhas verifica se os rufos 
estão bem afixados, para não cor-
rerem o risco de cair e averigua se 
os condutores verticais não estão 
entupidos. O profissional também 
não pode se esquecer de trocar 
as telhas e verificar se as peças 
de madeira que dão sustentação 
estão em boas condições, livres 
dos cupins, por exemplo. Além 
disso, é preciso garantir que a pa-
rede interna do telhado, chamada 
pratibanda, e a parede externa da 
caixa d´água não estão com o re-
boco solto. Caso contrário, a calha 
pode voltar a entupir e aí colocar a 

perder todo o trabalho de limpeza 
feito no telhado.

Responsabilidade – Em caso 
de infiltração, se o problema for 
causado por falta de manutenção 
do telhado, o condomínio deve 
arcar com os prejuízos causados 
aos apartamentos do último an-
dar. Segundo Elisabeth Mellem, 
“é obrigação do condomínio ‘não 
deixar a bomba estourar’. Se es-
tragar o apartamento do último 
andar, é obrigação do condomínio 
reparar”.
 Já se a infiltração partir da co-
bertura, é o proprietário que deve 
ressarcir, se for o caso, os danos 
causados, além de providenciar os 
reparos. “São os próprios morado-
res que tomam conta. Se estiver 
infiltrando na unidade de baixo, 
o dono da cobertura deve se res-
ponsabilizar, porque o problema
começou na área dele”, explica a
administradora.

Ainda de acordo com Elisabe-
th, o ideal é que o síndico opte pela 
manutenção periódica do telhado 
e mantenha o controle sobre quem 
tem acesso ao telhado, de prefe-
rência mantendo-o trancado.




