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ADMINISTRAÇÃO

Sejam fortes e corajosos,  todos vocês que esperam no Senhor.  Salmos 31:24 

Assim como na política, que 
tem a sua forma de retirar 

do poder o governante que não 
administra da forma correta o 
país, o condomínio possui uma 
sistemática específica para desti-
tuir o sindico que não administre 
de forma conveniente o bem co-
mum.

O síndico é muitas vezes equi-
parado com um político. Dentre 
as similaridades entre um políti-
co e um síndico, a que mais cha-
ma a atenção é que ambos devem 

representar a sua co-
munidade; o político 
os seus eleitores e o 
povo, já o sindico; os 
seus condôminos e 
os que ali residem. 

O síndico deve ter 
claro que represen-
ta os interesses dos 
condôminos, tendo em vista as 
determinações da Convenção e 
Regimento Interno, e delibera-
ções das assembleias. 

A corrupção no sentido am-
plo, do verbo “corromper” (do 
latim e grego) que significa “ato 
de quebrar aos pedaços”, ou seja, 
decompor e deteriorar algo, tam-
bém atinge os condomínios. Seja 
no desrespeito de normas, ou até 
mesmo no desvio de valores. 

 O Art. 1.349 do CC, traz de 
forma clara que o sindico que 
não prestar contas, não admi-
nistrar o condomínio de forma 
conveniente ou praticar irregu-
laridades, poderá ser destituído 
do cargo. 

 Para tanto é importante que a 

RODRIGO KARPAT
Advogado especialista em 
Direito Imobiliário, consultor em 
condomínios e sócio do escritório 
Karpat Sociedade de Advogados

Condomínio: 
impeachment do síndico

convocação traga o embasamen-
to da destituição, bem como em 
assembleia seja concedido o di-
reito de ampla defesa do síndico. 
E por fim a ata deve reproduzir os 
motivos que levam a destituição. 

Como o síndico não convocará 
uma assembleia para ser destitu-
ído, um quarto dos condôminos 
poderão convocar a assembleia 
com o fim de destituir o síndico. 

Em assembleia o síndico po-
derá ser destituído por maioria 
simples dos votos dos presentes.  
Caso a convenção seja anterior ao 
Código Civil de 2002, e traga quó-
rum superior a maioria simples, 
o artigo da convenção é nulo, 
pois contraria lei vigente, no caso 
o artigo 1.349 do CC. 
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Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7

O mobiliário fixo do condomínio é um 
grande investimento, precisa durar 
muito tempo e ainda ficar bonito e 

prático. Por isso, vale a pena descobrir como 
as empresas dessa área funcionam e como 
tirar o melhor proveito de um projeto feito 
com elas.

Aqui em Sergipe existe uma empresa que é 
referência no assunto, trata-se da  Dimadeira 
Industria de Móveis Ltda,  projeta e produz 
móveis sob medida há 24 anos e está instalada 
num prédio próprio com mais de 1.200 
metros quadrados no Distrito Industrial 
de Aracaju, nas proximidades do Shopping 
Jardins. Tem equipes de marcenaria altamente 
especializadas e equipamentos de última 
geração de forma a assegurar qualidade e 
rapidez na fabricação de praticamente todos 
os tipos de móveis.

Uns dos pontos positivos da Dimadeira, é 
o pós venda, ou seja, a disposição da empresa 
em realizar reparos e resolver problemas 
quando o móvel já está instalado – mesmo 
depois de anos. “As marcas conceituadas têm 
um bom sistema de manutenção e continuam 
dando suporte ao consumidor”, 

A empresa tem  parcerias com a grande 
maioria dos melhores arquitetos e designers 

do Estado de Sergipe e fabricam e montam 
móveis para residências (guarda-roupas, 
closets, cozinhas/área de serviço, home 
movies,  bancadas para banheiros, painéis/
portas, etc) e instalações comerciais, tais 
como lojas, escritórios, consultórios para 
profissionais da saúde e caso o cliente não 
tenha ainda os projetos de seus móveis, a 
Dimadeira pode disponibilizar sua equipe de  
projetistas capacitados para a elaboração de 
projetos de móveis sob medida, utilizando 
materiais de primeira qualidade, com os mais 
variados padrões de acabamento, tais como 
MDF Madeirados, vernizes, seladoras, lacas 
com mais de 700 opções de cor, laminadados 
de madeira e melamínicos, etc . 

A Dimadeira foi premiada pela Revista 
Arteambiente nos três últimos concursos 
efetuados junto aos Arquitetos e Designers 
de Sergipe, como vencedora na categoria 
Indústria de Móveis Sob Medida, como 
resultado de um trabalho de grande respeito 
aos projetos aprovados pelos clientes, uso de 
materiais de primeira qualidade, mão de obra 
qualificada e assistência técnica eficaz.

Vale a pena fazer uma visita  na indústria 
de móveis sob medida mais moderna de 
Aracaju. 

Moveis sob medida, é tudo o que você precisa
Acabamentos transados, ferragens resistentes e serviço de manutenção são as vantagens.
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Cla me a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3

A ArtNer Comunicação é a editora responsável 
pela produção gráfica do Jornal do Síndico. Uma 
parceria empresarial de sucesso com a qualidade 
que você lê.

Além de jornais, a ArtNer produz livros e revistas, também folderes, panfletos, 
cartões e outros materiais gráficos.
Precisando, é só falar com a gente: Joselito Miranda, no telefone:  
(79) 3043-1744 ou 99131-7653 e-mail: joselitomkt@hotmail.com

Juliano Lopes, 
advogado militante, 
especialista em direito 
imobiliário e Consultor 
jurídico condominial. 
E-mail: jbadv76@
gamil.com

Animais em condomínios
Primeiramente, antes de discutirmos 

o tema é preciso informar que a Lei 
4.591/1964, chamada” Lei dos Condo-
mínios”, não regulamenta mais os con-
domínios edilícios, somente norteando 
incorporações imobiliárias. O Código 
Civil (Lei 10.406/02) passou a tratar da 
matéria, por esta razão a mencionada lei 
se encontra revogada com relação aos 
condomínios, de acordo com o disposto 
no artigo 2º da Lei de Introdução ao Có-
digo Civil, considerando uma das causas 
de revogação da lei posterior quando a 
lei nova regula inteiramente a matéria 
de que tratava a anterior. Diante dos ar-
gumentos de fato e de direito apresenta-
dos, a norma que regula os condomínios 
em edificações é o novo Código Civil, que 
entrou em vigor em 2003 e trata os con-
domínios nos artigos 1.331 a 1.358, sob 
o título “Do Condomínio Edilício”.

Importante destacar a Lei 4.591/ 
1964, que regulava o condomínio e o 
atual Código Civil são omissos em rela-
ção aos cães ou qualquer outro animal 
de estimação. Algumas convenções con-
dominiais disciplinam o tema, permitin-
do ou proibindo os animais nas unidades 
residenciais.

O atual Código Civil no artigo 1.336, 
inciso IV, informa que o condômino não 
deve alterar o destino de sua unidade, 
bem como não a utilizar de maneira pre-
judicial ao sossego, à salubridade e à se-
gurança dos demais, portanto, podemos 

concluir que o morador não pode ter vá-
rios animais nas unidades, o que atinge 
a questão da saúde coletiva, como exem-
plo; mal cheiro dos animais ou cães que 
latem muito, etc.

Vale ressaltar que não existe um limi-
te de tamanho ou peso prédeterminados 
para animais de estimação nos aparta-
mentos, certamente não prevalecerão 
perante o Judiciário, porque é um grande 
absurdo. Podemos exemplificar um cão 
que engorda. Os donos terão que doar 
o animal? Obviamente que não. Portan-
to sempre deve prevalecer o bom-senso 
entre moradores.

Relativo à proibição total os animais 
de estimação em apartamentos, princi-
palmente os cães, o atual Código Civil, se-
quer cita a questão na parte que regula os 
condomínios. É o entendimento jurispru-
dencial dos Tribunais que permite mes-
mo nos casos em que a convenção proíbe.

A Convenção Condominial ou Regi-
mento Interno só poderá regular o tema, 
como exemplo: proibir raças conhecidas 
como ferozes, obrigar uso de coleira e 
guia, exigência da condução do animal 
somente pelo elevador de serviço etc.
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Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7

A COMPTE ADMINISTRAÇÃO DE 
CONDOMÍNIOS disponibiliza 

para seus clientes o  Comunidades21, 
um ambiente de autoatendimento 
web e mobile, que otimiza a 
comunicação entre Compte e 
usuários.

O Comunidades21 Mobile 
destina-se a reserva de espaços e 
serviços, emissão de comunicados 
e a visualização de boletos em 
aberto e pode ser utilizados por 
condôminos, síndicos e encarregados 
administrativos nos mais variados 
perfis.

BENEFÍCIOS
Comunicação eficiente, menor 
demanda de atendimentos, facilidade 
na cobrança, redução na taxa de 
inadimplência, redução de custos e 
segurança

COBRANÇA
Com o Comunidades21 Mobile é 
possível visualizar as cobranças em 
aberto. O usuário pode copiar a linha 
digitável do boleto para pagá-lo em 
aplicativos de instituições bancárias, 
ou compartilhá-la com outras 
pessoas através dos aplicativos 
disponíveis no seu aparelho.

VALIDAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS
O aplicativo gera mais segurança na 
operação de pagamento do boleto. 
O usuário tem a opção de validar o 
código de barras de uma determinada 
cobrança e conferir as informações 
do favorecido para assim liberar o 
pagamento.

GESTÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS
O Comunidades21Mobile permite 
que o usuário realize a solicitação 
da reserva dos espaços e serviços 
a qualquer hora, de qualquer lugar, 
através do seu próprio celular, 
tornando o processo muito mais 
ágil e eficiente. O usuário pode 
visualizar os espaços disponíveis e 

suas informações como orientações 
gerais, termos de uso, horários de 
funcionamento, valor da taxa de 
reserva, entre outras informações. 
Após a seleção do espaço e data da 
reserva, o solicitante terá acesso aos 
horários disponíveis. Caso a reserva 
necessite de aprovação, receberá 
uma notificação informando se sua 
solicitação foi aprovada ou cancelada.

Os administradores possuem à sua 
disposição toda a gestão de espaços 
e serviços (reservas pendentes de 
aprovação, aprovadas e canceladas) e 
o histórico de cada solicitação (data, 
hora e usuário requerente). Ainda 
recebem uma notificação a cada 
nova reserva pendente, evitando que 
algum usuário deixe de ser atendido 
por falta de aprovação. Os gestores 
podem aprovar ou recusar uma 
reserva de qualquer lugar acessando 
o aplicativo através do celular.

NOTIFICAÇÕES
O usuário é notificado via push no 
aplicativo e por e-mail imediatamente 
após aprovação ou cancelamento de 
sua reserva. Ele possui acesso de 
forma rápida ao histórico de todas as 
notificações já recebidas.

Os gestores dos espaços são 
notificados via push no aplicativo e 
por e-mail imediatamente após uma 
solicitação de reserva. O aplicativo 
ainda proporciona o acesso rápido 
ao histórico de todas as notificações 
já recebidas.

COMUNICAÇÃO
Área destinada a comunicação com o 
usuário. Nesse espaço está disponível 
a função de envio de mensagens 
e comunicados com imagens. Ao 
inserir um novo comunicado todos 
que possuem uma conta de usuário 
receberão notificações. O período de 
exibição dos comunicados também 
pode ser programado.

O Comunidades21 Web oferece 
um ambiente de autoatendimento 

via internet, um site do condomínio 
totalmente personalizável para a 

Empresa de Administração condominial em Sergipe disponibiliza 
uma plataforma web e mobile para seus clientes

SERVIÇOS                                                                                                                                                                  Informe Publicitário

troca de informações e solicitações 
de serviços entre Compte e clientes.
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Eles responderam: “Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. Atos dos Apóstolos 16:31

Escolher um síndico nunca é uma tarefa 
fácil. O eleito precisa ser de confiança e 

ter disponibilidade para tratar dos interesses 
do condomínio, além da responsabilidade 
no trato com o dinheiro coletivo. Em muitas 
ocasiões, uma dúvida pode agravar a indecisão 
na hora de definir o novo responsável. 

Inquilino pode ser síndico? Segundo 
o novo Código Civil, sim! O trabalho de 
administrar os interesses do condomínio 
pode ser, sim, delegado a pessoas que não 
sejam proprietárias do imóvel em que vivem. 

Esse é o caso de Maria Lídia Moura, que 
há seis meses administra o condomínio em 
que mora. Ela conta que, no momento da 
eleição, a dúvida foi levantada por alguns 
condôminos, mas o consenso prevaleceu. 
“Nós não tínhamos certeza se era possível, 
mas a eleição era bastante informal. Nesse 
caso os presentes concordaram que não 
haveria problemas e eu fui eleita. É bom 
saber que também existe amparo legal para 
isso”, afirmou. 

Esse amparo está no artigo 1.347 do novo 
Código Civil, que prevê que “a assembleia 
escolherá um síndico, que poderá não ser 
condômino, para administrar o condomínio”. A 
única restrição prevista diz respeito ao período 

de mandato, que não pode superar os dois anos 
de vigência. A regra, no entanto, é a mesma 
para os síndicos que são proprietários de seus 
imóveis. 

E não é só à chefia do condomínio que o 
inquilino tem acesso permitido. De acordo 
com a legislação, também é permitida aos 
não proprietários a participação no Conselho 
Fiscal do condomínio, quando houver um. 
“Poderá haver no condomínio um conselho 
fiscal, composto de três membros, eleitos pela 
assembleia, por prazo não superior a dois anos, 
ao qual compete dar parecer sobre as contas do 
síndico”, diz o artigo 1.356 do Código Civil. 

Inquilino pode ser síndico? 
O novo Código Civil diz que sim!
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Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,  Romanos 8:1

Outro direito previsto é o direito ao 
voto nas assembleias, mas esse poder só é 
garantido na ausência do proprietário e com 
posse de uma procuração. “Qualquer cláusula 
de Convenção que negue estes direitos 
aos inquilinos não possui validade legal, já 
que convenções não podem contrariar leis 
municipais, estaduais ou federais”, explicou 
o advogado Lincoln Mota. 

DEVERES
Mas independentemente de quem for eleito 
para o posto de síndico, os deveres são os 
mesmos, e muitos! Entre estas obrigações 
estão a de convocar a assembleia dos 
condôminos; representar o condomínio, 
praticando os atos necessários à defesa 
dos interesses comuns; dar imediato 
conhecimento à assembleia da existência de 
procedimento judicial ou administrativo de 
interesse do condomínio; e cumprir e fazer 
cumprir a convenção, o regimento interno e 
as determinações da assembleia. 

Além disso, também fica a cargo do 
síndico o papel de diligenciar a conservação 
e a guarda das partes comuns e zelar pela 
prestação dos serviços que interessem aos 
possuidores; elaborar o orçamento da receita 
e da despesa relativa a cada ano; cobrar dos 
condôminos as suas contribuições, bem como 
impor e cobrar as multas devidas; prestar 
contas à assembleia, anualmente; e realizar 
o seguro da edificação. Tudo previsto no 
Código Civil, em seu artigo 1.348. 

De acordo com a 
legislação, também 
é permitida aos 
não proprietários a 
participação no Conselho 
Fiscal do condomínio, 
quando houver um.
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Cla me a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3

Presidente da República em exercício sanciona le-
gislação para que condôminos tenham medição 

de consumo de água individualizada
No último dia 12 de julho o atual presidente da 

nomia no consumo, o objetivo da individualização 
dos hidrômetros é que os condôminos paguem um 
valor mais justo na taxa de água, correspondente ao 
que realmente é consumido em cada apartamento, 
dividindo apenas o consumo de áreas comuns.

Na prática, o cotidiano do condômino não muda 
muito. Ele passará a receber uma fatura exclusi-
va referente ao que gastou de água no mês, assim 
como já acontece com seus demais serviços como 
energia, telefone, internet. A conta, enviada pela 
companhia de abastecimento de sua localidade, dis-
criminará em litros o consumo mensal. 

Para bancária Cátia Morais, 32 anos, moradora 
de um residencial em Porto Alegre (RS), a nova le-
gislação é vista como uma boa nova. “Eu vivo em um 
apartamento sozinha com um animal de estimação 
apenas. Não é justo que eu pague o mesmo valor 
que paga um apartamento no qual vive uma família 
com pai, mãe, filhos e outros familiares. No nosso 
condomínio já havia a reivindicação por parte de 
alguns moradores a favor da individualização dos 
hidrômetros e, agora com a lei, isso ganhará força e 
espero consigamos esse feito”, declara Cátia. 

Hidrômetros particulares: agora é lei!
República em exercício, Michel Temer, sancionou 
a Lei 13.312, publicada em edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU). A mesma vem a alterar a 
Lei 11.445, de 2007, que estabelecia as diretrizes 

nacionais para o sane-
amento básico. A novi-
dade é que agora a me-
dição individualizada 
dos contadores de água 
passa a ser obrigatória. 

O texto da nova lei 
explicita a nova regra: 
“As novas edificações 
condominiais adotarão 
padrões de sustentabi-
lidade ambiental que 
incluam, entre outros 
procedimentos, a me-
dição individualizada 
do consumo hídrico por 
unidade imobiliária”. 
A nova legislação, con-
tudo, apenas entra em 
vigor cinco anos após a 
publicação e não atinge 
condomínios construí-
dos antes dela. Ou seja, 
há tempo suficiente 
para que as devidas 
adaptações sejam rea-
lizadas.

Embora ainda divida 
opiniões no meio con-
dominial, a normativa 
é vista como uma pers-
pectiva positiva, uma 
vez que promoverá uma 
cobrança mais justa. 
Além de incentivar eco-
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O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade. Provérbios 17:17

SEU CONDOMÍNIO                               Informe Publicitário

Síndicos de todo o Brasil se 
Perguntam como podem os 

porteiros se lembrarem de todos 
moradores e terem um bom 
Controle de Acesso e uma efetiva 
segurança ?

Uma boa opção para controle de 
portas para condomínios é o modulo 
guarita da Linear -hcs , a empresa 
Viva Segurança Eletrônica traz para 
todo o território sergipano. Esse 
sistema de ultima tecnologia, para 
maior segurança dos condôminos 
e melhorar o fluxo de pedestres 
do seu Condomínio. Garanta já o 
seu kit especializado e deixe seu 
condomínio ainda mais seguro. O 
que o Kit Guarita faz pra você?  

• Identifica no display de LCD 

quando acionado um dispositivo o 
n° do apartamento, bloco, nome   do 
morador e se  programado também 
o veículo;

• Função de Voz;
• Registro de 8.000 eventos , ex-

pansível a milhões;
• Entrada SDCard para expansão 

de memória e Back-up de dados;
• Pode cadastrar até 12 mil dis-

positivos;
• Função Desperta Porteiro pro-

gramável para chamar a atenção do 
porteiro a cada 15, 30 ou   45 minu-
tos com horário de  início e término 
selecionável do serviço;

• Função de cadastrar, editar e 
apagar os dispositivos individual-
mente;

• Entrada para teclado PS2 para 
auxiliar na programação;

• Conexão serial para Relatório 
de dados;

• SDCard interno para Back-up 
automático que armazena milhões 
de eventos;

• Entrada e Saída para leitora de 
cartão de proximidade Abatrack e 
Wiegand;

• Porta de conexão para modem 
GPRS;

• Controla até 08 receptores si-
multaneamente de cada tipo.

Como fazer controle de acesso
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Para além da burocracia, todo 
o regramento legal visa o 

ordenamento e a padronização 
dos procedimentos como forma 
de garantir a exação das condutas 
e da realização das mais variadas 
atividades.   

O Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo tem como função 
“orientar, disciplinar e fiscalizar 
o exercício da profissão de 
Arquitetura e Urbanismo, 
zelar pela fiel observância dos 
princípios de ética e disciplina 
da classe em todo o território 
nacional, bem como pugnar pelo 
aperfeiçoamento do exercício da 
Arquitetura e Urbanismo”. Para 
tanto, além das determinações 
contidas na lei 12.378/2010, o 
CAU é responsável por produzir 
resoluções que detalham e 
regulamentam os dispositivos 
previstos nesta lei. Dentre estas 
resoluções, algumas se destacam 

devido ao seu maior uso na rotina 
profissional. 

A resolução 91, por 
exemplo, trata do Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT, 
que é o registro obrigatório para 
toda atividade de Arquitetura 
e Urbanismo, especificando 
suas modalidades, tipos e 
procedimentos. Outra importante 
resolução é a de n° 21, que 
dispõe sobre as atividades 
e atribuições profissionais, 
sendo imprescindível para o 
preenchimento do RRT. Outra 
Resolução que merece citação 

LEGISLAÇÃO                                                                            

Legislação e boas 
práticas profissionais

DAVID 
GONÇALVES
Gerente de 
fiscalização do 
CAU/SE
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é a n° 52, pois, aprova o Código de Ética dos 
Arquitetos e Urbanistas, documento este, que 
define o parâmetro técnico e ético da profissão 
e deve ser seguido, estritamente, por todos os 
profissionais. Já a Resolução n° 22 regulamenta 
a fiscalização da profissão, ditando o seu 
objeto, bem como, os procedimentos que 
devem ser observados. Esses são alguns 
exemplos dentro de um universo, atualmente, 
de 117 resoluções já editadas pelo CAU.

Outros importantes referenciais legais são o 
Código de Obras e o Plano Diretor do município, 
que definem questões mais específicas às 
obras, como o uso e a ocupação do solo urbano, 
os recuos obrigatórios das edificações, as 
áreas de proteção ambiental, dentre outras 
diretrizes que contribuem no ordenamento 
das cidades. O Plano Diretor foi instituído pela 
Lei 10.257/2001, também conhecida como 
Estatuto da Cidade, e é obrigatório para todo 
município com mais de 20.000 habitantes, 
devendo ser revisto a cada 10 anos.

Recentemente, a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT editou a NBR 
16.280, que trata da gestão de controle de 
processos, projetos, execução e segurança 
das reformas em edificações. Esta norma 
tem causando grande movimentação entre 
os síndicos e administradores de edifícios no 
sentido de sua plena assimilação e aplicação. 
Tal interesse é legítimo e importante, pois, a 
norma define atribuições relevantes tanto 
para os profissionais Arquitetos, quanto 

para os administradores e síndicos. São 
pontos que merecem destaque na norma: a 
necessidade de apresentação de um plano 
formal de diretrizes para a reforma, que deve 
ser produzido por um profissional habilitado 
e apresentado ao representante legal da 
edificação; a diferenciação entre empresa 
especializada e empresa capacitada, onde 
a primeira é referente à organização ou ao 
profissional liberal que exerça função na 
qual são exigidas qualificação e competência 
técnica específica, e a segunda, referente à 
organização ou pessoa que tenha recebido 
capacitação, orientação e responsabilidade 
de profissional habilitado e que trabalhe, 
também, sob responsabilidade de profissional 
habilitado; e as incumbências ou encargos do 
responsáveis legais da edificação.

Por fim, não se pode esquecer das convenções 
de moradores, que são os regimentos internos 
dos condomínios e, após aprovação em 
assembleia de moradores, servem como 
principal referencial para as reformas, devendo 
ser respeitados, sendo responsabilidade do 
síndico e administradores do edifício fazer 
valer as diretrizes previstas no documento. 

Mais do que um “obstáculo” a legislação deve 
ser vista como um parâmetro de qualidade a 
ser seguido. Na vida em sociedade, esse grande 
“contrato social”, parafraseando Rousseau, é a 
garantia do pleno estabelecimento da vontade 
de todos e, por conseguinte, das liberdades 
individuais.
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FINANÇAS

Em Sergipe, estamos vivendo uma grande evolu-
ção na modernização dos condomínios, como 

também, surgem novas estruturas no propósito de 
gerar segurança e conforto no quesito habitação, sen-
do assim, amplia-se a demanda na busca desse tipo 
de imóvel no Brasil. Entretanto, cresce a necessida-
de de uma gestão apropriada para essas entidades, 
as quais são responsáveis por geração de empregos 
e, além disso, administram recursos financeiros re-
presentativos, financiados pelos condôminos. Nes-
se contexto, o síndico, necessita de conhecimentos 
mais profundos, pois, ele é o grande responsável pela 
administração do condomínio, onde, assume várias 
funções estabelecidas pela legislação vigente no que 
diz respeito a entidades. Confira exemplos de algu-
mas delas: a elaboração de orçamentos e balance-
tes mensais; a preparação da folha de pagamento 
dos funcionários e demais rotinas trabalhistas; o 
controle do fluxo de caixa, que envolve a apuração 
das receitas da taxa condominial e as despesas 

assumidas pelo condomínio; a responsabilidade 
pela prestação de contas na assembleia geral dos 
condôminos. Dessa forma, como podemos perceber 
os síndicos que são responsáveis pela gestão do con-
domínio e, para que ocorra um gerenciamento efi-
caz, esses deverão utilizar-se das ferramentas e in-
formações contábeis gerenciais. É nesse cenário que 
a contabilidade gerencial assume importante papel 
no processo de controle e de tomada de decisões nos 
condomínios.

Nesse material, relatarei sobre a ferramenta ge-
rencial de grande importância para o síndico nas 

suas prestações de contas - o Fluxo de Caixa. 
O desenvolvimento do fluxo de caixa é um instru-

mento de gestão importante, útil e viável à implan-
tação de empresas de diferentes portes. O levanta-
mento das contas a pagar, a realização da previsão 
de vendas que reflete nas contas a receber, são ações 
do gestor que lhe permitem verificar em quais mo-
mentos é necessário um volume maior de recursos 
financeiros ou em quais situações o caixa permitirá 
guardas para ser utilizados nos momentos difíceis. 

Fluxo de caixa: ferramenta gerencial de grande importância 
para o síndico nas suas prestações de contas

ERENITA SOUSA
Contadora, Especialista em 
Controladoria e Auditoria, 
Consultora, Master Coach e 
Palestrante. Colunista da Revista 
Click Sergipe, da TI & Negócios 
Sergipe e do Jornal do Síndico.
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Entende-se que, mesmo que não for 
remunerado, a isenção da taxa de condomínio é 
um tipo de pagamento e por isso, os descontos 
devem ser calculados com base neste valor. 
Vale lembrar que síndicos que não recebem 
qualquer pagamento, ajuda de custo ou isenção 
não contribui com o inss.

Para não onerar o condomínio é 
recomendado que o sindico contribua pela 
alíquota  mínima de 11%

Obrigações tributaria de um condomínio:

LEGISLAÇÃO                                                                                Informe Publicitário

Fique por dentro das normas dos condomínios
A previdência social classifica o sindico como um contribuinte individual.

Que este é remunerado ou isento da taxa condominial nesses caso, ele deve contribuir.

PIS, Folha de pagamento, reter e recolher 
PIS/COFINS/CSL (4,6% cond 5992), sobre a 
prestação de serviços superior a R$ 5.000,00, 
reter e recolher IRRF dos funcionários, reter 
e recolher inss, recolher inss patronal, reter 
e recolher 11% inss sobre serviços prestados 
de autônomos, reter 11% inss sobre serviços 
prestado de mão de obra

Com há retenção de tributos o condomínio 
passa a ser sujeito passivo tributário, como 
responsável tributário  

 O fluxo de caixa é o instrumento que permite ao 
síndico/administrador financeiro, planejar, organizar, 
coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros 
de seu condomínio que pode ser diário, mensal, bi-
mestral ou qualquer período determinado pelo síndi-
co. Sendo assim, podemos dizer que, essa ferramenta 
gerencial, consiste em uma projeção das entradas e 
saídas de recursos financeiros para determinado pe-
ríodo.

O fluxo de Caixa é uma ferramenta de acompanha-
mento, ele indica a origem de todo o dinheiro que en-
tra no caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro 
que saiu dele em determinado período, e ainda, o re-
sultado do Fluxo Financeiro.  

O objetivo do fluxo de caixa é apurar o saldo dispo-
nível para que se possa tomar a decisão de captar os 
recursos necessários ou aplicar os recursos disponí-
veis. Sua grande utilidade é permitir a visualização de 
sobras ou faltas de caixa, antes mesmo, que ocorram, 
possibilitando ao síndico planejar melhor suas ações.

 Dessa forma, o saldo de caixa não indica, necessa-

riamente, que o condomínio está tendo lucro ou pre-
juízo em suas atividades operacionais.

 Para a elaboração do fluxo de caixa, o condomí-
nio precisa dispor internamente de informações or-
ganizadas que permitam a visualização das contas 
a receber, contas a pagar e de todos os desembolsos 
geradores dos custos fixos. A forma de obtenção e or-
ganização dessas informações auxiliares passa pela 
utilização de ferramentas de gestão, cuja forma de-
penderá da administradora que gerencia esse serviço, 
ou do porte do condomínio e de sua disponibilidade 
financeira. O fluxo de caixa é um grande sistema de 
informações para o qual convergem os dados finan-
ceiros gerados em diversas áreas da empresa. 

Caso você tenha dúvidas sobre esse assunto, estou 
à disposição. É de grande importância para o síndi-
co conhecer as suas necessidades e buscar melhores 
condições para gerir um condomínio.

Contato: (79) 9 9961-5636, 3222-9043
contato@intccoaching.com.br
Facebook: Erenita Sousa
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Informe publicitário

Palestra: Segurança para 
profissionais de salão de beleza

A Química está bem presente nos 
salões de beleza, já que a maioria dos 
procedimentos realizados depende de uma 
ou mais substâncias químicas. Todavia, fica 
um questionamento: será que a utilização de 
toda essa química no salão oferece riscos às 
pessoas que trabalham diariamente nesses 
estabelecimentos e aquelas que vão até para 
cuidar da aparência de uma forma geral?

• Nova palestra na Icone Consultoria: 
Segurança em salões de beleza. Temos uma 
série de opções em palestras exclusiva para 
esse segmento empresarial. 

Consulte o site www.iconeconsultoria.com.br 
e converse com nossas consultoras.

“Para conquistar objetivos e transpor barreiras, 
exige grandes esforços. Até retroceder para um me-
lhor planejamento das estratégias”.

A sete dias para a realização da I FEICOND, ti-
vemos que prorrogar a data para reorganizar as 
ações, e após consulta aos expositores, parceiros, 
fornecedores, prestadores de serviços e a gerencia 
de marketing do HOME CENTER FERREIRA COSTA 
ARACAJU, definimos a nova data para realização do 
evento que será um divisor de águas no mercado 
condominial sergipano.

A I FEICOND - Feira de Produtos e Serviços para 
Condomínios de Sergipe, acontecerá nos dias 27, 28 
e 29 de Outubro de 2016.

Estou a disposição para quaisquer esclarecimen-
tos nos telefones: (79) 3041-4590 - 98859-9990 
Whatsapp.

Cordialmente,
Gilmar Antonio  /  Presidente da Assindcon/SE
OBS: NÃO FIQUE DE FORA DESTE EVENTO!
ADQUIRA O SEU STAND.

CONTATOS

Mota Junior: 99904-7692
lyonempreendimentos@hotmail.com
R. Urquiza Leal, 88 - Salgado Filho

• Construção e reformas
• Pintura em geral
• Recuperação de fachada
• Recuperação estrutural
• Manutenção predial
• Manutenção periódica
   e preventiva
• Manutenção elétrica
• Manutenção hidráulica
• Qualidade e garantia
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Espere no Senhor.  Seja forte! Coragem!  Espere no Senhor.  Salmos 27:14
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Visitas também entram na briga 
pelas vagas de garagem

Em cidades em que existe um número cada vez 
maior de veículos, as vagas de garagem se torna-

ram verdadeiros artigos de luxo. Há pouco espaço e 
muita gente interessada em ocupá-lo, o que explica o 
fato desse ser um assunto até certo ponto conflituoso 
no cotidiano dos condomínios. 

Um vizinho que preenche a vaga do outro, um mo-
rador que acumula entulhos, sublocação de vagas, as 
manobras difíceis que por vezes resultam em choques 
entre os carros, a polêmica das vagas rotativas... Os 
problemas derivados são vários e às vezes são causa-
dos não por um condômino, mas por pessoas que o 
visitam. 

Há condomínios que vetam a entrada de carros que 
não sejam de propriedade do morador. No entanto, há 
outros em que o acesso é permitido, desde que o visi-
tante ocupe um local reservado ao dono da unidade. 

multa. “A multa vem com a reincidência do fato, não 
como um mecanismo punitivo apenas, mas também 
como uma forma de educar para promover uma me-
lhor convivência. É a partir do exemplo que os outros 
também passam a respeitar os limites”, pontua. 

Contudo, isso nem sempre é respeitado. 
O síndico J. M. administra um residencial no bairro 

dos Bancários em João Pessoa (PB) e já teve que con-
tornar uma situação desse gênero. Por duas vezes ele 
recebeu reclamações por parte de moradores que se 
queixavam de um carro que obstruía o acesso de de-
sembarque de um dos blocos, estacionado em um local 
de passagem. 

“Solicitei ao porteiro que observasse de quem per-
tencia o veículo e descobrimos que não era de nenhum 
condômino e sim da mãe de um deles que geralmente o 
visitava aos domingos”, conta. A primeira providência 
a ser tomada foi o envio de uma carta de advertência 
ao morador, especificando a placa do carro, bem como 
o dia e os horários em que o veículo ficou parado em 
local irregular. 

“O condômino recebeu a advertência, mas o fato 
tornou a se repetir outra 
vez cerca de quinze dias 
depois. Então a segunda 
providência foi a notifi-
cação da multa prevista 
no Regimento Interno e 
o boleto referente a ela, 
o qual ele inicialmente se 
recusou a pagar, alegan-
do que a medida era in-
justa e desproporcional 
ao fato”, revela o síndico. 

Para o advogado Libâ-
nio Mendes a atitude do 
síndico seguiu a conduta 
esperada para um inci-
dente desse tipo. “Toda 
infração às normas do 
condomínio devem ser 
penalizadas com o rigor 
previsto no regimento 
interno sem distinção de 
pessoas. O condômino é 
responsável pelas pesso-
as que adentram o con-
domínio por convite seu 
e o síndico agiu correta-
mente ao adverti-lo pri-
meiro”, destaca Mendes. 

O advogado, com ex-
periência em litígios con-
dominiais, ressalta ainda 
o caráter pedagógico da 


