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(79) 99952-6060

10 medidas para redução das despesas em até 30%

A redução deve ser consciente e não 
pode colocar o condomínio em risco, 

seja de ficar sem dinheiro, ou de efetuar 
reduções que podem sair caro mais para 
frente, como por exemplo: ficar sem 
contrato de elevador, não pagar horas 
extras aos funcionários quando devidas.” 
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EDITORA

MANUTENÇÃO

Nova tecnologia está  
chegando em Aracaju

Uma das maiores dores de ca-
beça para os síndicos é a incidên-
cia de infiltrações nas estruturas 
de concreto.

Em sua maioria, as infiltrações 
em concreto surgem nas lajes de 
garagens subterrâneas, pois a par-
te de cima da laje (playground) 
está sempre mais exposta à inci-
dência de chuvas.

Piscinas e caixas d’água tam-
bém costumam gerar este tipo de 
problema.

Como e porque as  
infiltrações aparecem

Além dos agentes naturais 
(umidade, variação de tempera-
turas; salinidade, etc), os vícios 
construtivos, ou seja, defeitos ori-
ginados no próprio processo cons-
trutivo são as causas fundamen-
tais do problema.

A infiltração que se manifesta 
no período de chuvas é decorrente 
de uma patologia que já estava lá. 
As chuvas apenas mostram-nos, de 
forma às vezes dramática, os dano-
sos efeitos.

Manchas feias, alagamentos, da-
nos em veículos e móveis, panes 
elétricas são apenas a parte visível 
do problema. O comprometimento 
da edificação é o grande mal das 
infiltrações não tratadas. 

O perigo das “soluções”  
paliativas

Não adianta tentar resolver este 
problema (que é profundo) com 
soluções superficiais.

Achar que refazendo o rejunte a 
infiltração irá cessar é um engano. 
Fazer esta manutenção periodica-
mente é uma providência correta, 
mas isso não é um tratamento im-
permeabilizante. 

Também é muito comum a co-
locação de calhas sob a infiltração. 
Isso também causa danos, pois 
gera um ambiente ácido que, ao 
evaporar, acelera a degradação do 
concreto, gerando danos irreversí-
veis no longo prazo.

A aplicação de cimentícios ou 
resinas não flexíveis é uma forma 
de gastar dinheiro e agravar ainda 
mais as patologias. Fazer o “tam-

ponamento” da saída da água é 
uma providencia muito perigosa, 
pois fará com que a água fique reti-
da dentro da estrutura, acelerando 
o processo de deterioração.

As Formas de Tratamento 
mais eficazes

Para resolver o problema, as so-
luções mais eficazes são: 1) substi-
tuição da manta; 2) Injeção Química.

Os métodos possuem eficácia. 
As vantagens são diferentes para 
cada tipo de situação (veja quadro 
abaixo) e o síndico deve avaliar 
criteriosamente as duas opções, 
analisando custos, tempo de inter-
dição, eficácia, garantia, etc.

Há, também, os inconvenientes:
Se voce for substituir a manta, 

terá que levar em conta que todo o 
revestimento terá que ser retirado 
e reposto. Tudo isso deve ser so-
mado ao custo da substituição da 
manta. Há, ainda, a questão da du-
ração da obra (em muitos casos é 
uma obra que leva meses).

A injeção de produtos não flexí-
veis e/ou de alta viscosidade (es-
pessos) não tem a capacidade de 
resolver o problema da forma cor-
reta, pois a resina só vai preencher 
a parte mais próxima da superfície 
inferior (que tem aberturas mais 
largas). Produtos de alta viscosida-

Como eliminar infiltrações em concreto



3Ano I  •  Nº 11 •  Aracaju/SE

Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7

de não passam por microfissuras e, por isso, não 
conseguem chegar à origem da infiltração.

Se a solução não chega à origem, que é por 
onde a água entra, o resultado será o mero blo-
queio da saída da água. Isso fará com que a água 
continue causando uma degradação perigosa e 
silenciosa no interior do concreto.

Saiba mais sobre a tecnologia que  
está chegando a Aracaju

O Jornal do Síndico recebeu a informação de 
que a VEDASEMPRE, empresa paulista que atua 
desde 1999 com injeção química, irá iniciar suas 
atividades em Aracaju em 2017.

O GEL INJECTMAX da Vedasempre é aplicado 
sob pressão e, por possuir a mesma viscosidade 
da água, consegue atingir a origem da infiltração.

Segundo fomos informados, a VEDASEMPRE 
oferece garantia de até 15 anos.

A Vedasempre já tem atuação no Nordeste 
desde 2009, possuindo filiais 
em Recife e Salvador e já aten-
deu 4.000 condomínios em 
todo o Brasil, com 100% dos 
casos solucionados.

Injeção Química ou  
Substituição da Manta?
Conheça as vantagens e des-

vantagens de cada método:
Injeção Química - A técnica 

de vedação por injeção não en-
volve quebra de superfície, mas 
somente pode ser aplicada em 
estruturas de concreto. A apli-
cação é feita de baixo para cima 
nos pontos de infiltração. É pre-
ciso, no entanto, verificar que 
tipo de produto será injetado. 
Deve-se observar a capacidade 

deste produto de preencher todas as micro-
fissuras e resolver o problema na origem. Não 
adianta apenas tamponar a saída da água, o que 
é extremamente perigoso. 

Substituição da Manta – É uma solução ra-
dical, às vezes necessária. É a mais recomendada 
quando o volume de infiltrações seja generali-
zado. É o método mais usado para a imperme-
abilização durante a construção do edifício. Em 
caso de reformas, no entanto, é preciso observar 
certos aspectos, tais como: tempo de execução, 
áreas que serão interditadas, etc. 

Quadro Comparativo
No momento de decidir pelo tipo mais apro-

priado de impermeabilização, o condomínio 
deve avaliar o seu caso específico, pois os dois 
métodos são bons, mas cada um se enquadra 
melhor em determinadas circunstâncias. Veja o 
quadro adiante:

 

 Excelente  

Favorável 

Desfavorável 

 Crítico 

 

 

 

Aspectos Substituição da Manta Injeção Química 

Confiabilidade 
Método bastante 
tradicional, muito 

utilizado até por construtoras. 

Após duas décadas, 
já conta com  boas 

empresas em atuação. 

Tempo de 
Execução 

Em média 3 meses (se não 
houver chuvas). 

Muito rápido. 
Média de 6 dias. Pode ser feito até 
em dias chuvosos. 

Interdições 

Por ser um método destrutivo, 
é necessário interditar todas as 

áreas envolvidas (playground, piscina, 
salão de festas, etc). 

Quase não existem. 
Quando necessário, 

duram um dia  apenas no ponto que 
está sendo trabalhado. 

Demolições 
É preciso demolir toda a superfície 

superior. 
Não há demolições. 

É preventivo? 
A Impermeabilização é 
totalmente refeita. 

É um método corretivo que 
atua  onde há problemas.  

Custo 
Tende a custar mais caro, pois 
envolve muita demolição e 

reposição dos revestimentos. 

Como não há 
demolições, tende a 

custar bem menos. 

Garantia Até 15 anos. Até 15 anos. 
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FINANCÇAS

SAULO ÁLVARES CARVALHO DE 
JESUS
Advogado, mediador de conflitos, 
gestor condominal. Membro da 
Comissão de Mediação, Conciliação 
e Arbitragem da OAB/SE E-mail: 
sauloalvares@hotmail.com

Estamos vivendo tempos de 
exacerbação dos conflitos. A impressão 

que se tem ao ler as notícias de jornais ou 
acompanhar discussões em redes sociais 
é de que o nível de tolerância das pessoas 
anda muito baixo. Praticamente tudo 
é motivo para discussões acaloradas e 
muitas vezes, infelizmente, até mesmo 
para ofensas desmedidas entre os 
interlocutores.

É importante deixar claro que 
divergências de opiniões são salutares. 
A partir das discussões saudáveis e 
respeitosas é que se torna possível 
aprimorarmos pontos de vista e até 

mesmo evoluírmos enquanto indivíduo. A 
situação só se complica quando em nome 
dessas divergências o respeito se perde 
e a violência toma espaço no convívio 
humano.

A vida em condomínio, dada a sua 
complexidade natural, é permeada por 
conflitos diários. Justamente por isso, 
aqueles que estão à frente da gestão 
condominial devem deter ao menos noções 
básicas de gerenciamento de conflitos para 
assegurarem uma convivência pacífica 
na comunidade que representam. Certa 
vez ouvi dizer que um bom síndico é um 
excelente mediador de conflitos.

Pois bem, sendo assim, quais as 
características que podem fazer de 
um síndico ou gestor condominial 
um excelente mediador de conflitos? 
Trazendo como base minha experiência 
profissional como mediador e, sobretudo, 
como síndico, apresento alguns pontos 
que considero vitais nesse caminho.

Gestão de conflitos condominiais: o perfil do síndico mediador
1. SABER ESCUTAR

Sempre que ministro alguma palestra 
ou algo do tipo, costumo dizer que são 
comuns encontrarmos cursos de oratória 
no mercado, sempre muito valorizados 
por sinal, porém até hoje não encontrei 
um curso sequer de “escutatória”. Com 
o perdão do neologismo, a verdade 
é exatamente essa. Temos um anseio 
enorme por falar. Desejamos que nossa 
voz seja sempre ouvida e respeitada. E 
não há problema algum nisso. A questão 
é que se quisermos mesmo que nossa 
voz seja ouvida e respeitada pelos outros, 
devemos antes de mais nada aprender 
a escutar. Importante frisar que há uma 
diferença fundamental entre “ouvir” e 
“escutar”. Essa diferença reside no fato de 
que o ato de ouvir está mais relacionado 
aos aspectos fisiológicos do processo, ou 
seja, eu ouço aquilo que chega aos meus 
ouvidos e é decodificado pelo cérebro. 
Escutar vai além disso. Está relacionado 
com o ato de compreender plenamente 
a mensagem que está sendo transmitida, 
analisando-a com atenção. A professora 
Fernanda Tartuce no livro “Mediação nos 
Conflitos Civis” (2015, p. 233) explica 
que através da escuta ativa o mediador 
“considera atentamente as palavras 
ditas e as mensagens não expressas 
verbalmente (mas reveladas pelo 
comportamento de quem se comunica). 
Essa é uma forma de valorizamos mais 
as pessoas e consequentemente sermos 
mais considerados e respeitados.

2. EVITAR JULGAMENTOS 
ANTECIPADOS

Assim como falar, outra necessidade 
humana muito forte é a de julgarmos toda 
e qualquer situação. Porém, se quisermos 
aperfeiçoar nossas habilidades no 
gerenciamento de conflitos precisamos 
compreender que em muitos momentos 
é fundamenal que saibamos adiar o 
julgamento. A grande vantagem dessa 
habilidade é que nos permite analisar 
as situações do ponto mais imparcial 
possível e com isso auxiliarmos a 
partes em conflitos a se enxergarem 
mutuamente a partir de suas posições 
iniciais de divergência. Caso nos deixemos 
contaminar pelo julgamento antecipado, 
certamente tomaremos partido pelo 
lado A ou pelo lado B e isso afetará todo 
o processo de negociação. Além do que, 
mais uma vez partilhando um pouco da 
minha experiência em audiências de 
mediação, é muito raro encontrarmos 

alguém que seja totalmente inocente ou 
totalmente culpado num determinado 
conflito. Em geral, as responsabilidade 
se fundem em maior ou menor grau e 
o mediador deve ter ciência disso. O 
professor Willian Ury, de Harvard e autor 
de vários best-sellers sobre negociação, 
fala sobre adiar o julgamento da seguinte 
forma: “Em meus textos e aulas, enfatizo 
o conceito de ir para o camarote. O 
camarote é uma metáfora de um espaço 
racional e emocional em que você assume 
uma perspectiva abrangente e mantém 
a calma e o autocontrole” (2014, p. 23). 
Para adiarmos o julgamento precisamos 
nos afastar emocionalmente do conflito 
e analisá-lo à distância, do ponto de vista 
racional.

3. AGIR TECNICAMENTE E MANTER  
AS PESSOAS INFORMADAS

Em minha experiência como mediador, 
gestor condominal e advogado, procuro 
sempre tomar minhas decisões com base 
em critérios técnicos. A grande vantagem 
em se agir assim é que você faz com que 
cada um compreenda cada decisão sua de 
maneira mais fácil e, consequentemente, 
as aceite melhor. Mais complicado seria 
se minhas decisões e análises levassem 
em conta aspectos pessoais como crenças, 
valores, expectativas. Evidentemente que 
enquanto ser humano essas variáveis 
fazem parte do processo, mas dentro do 
possível procuro me policiar para evitar 
que elas atrapalhem a tomada de decisão 
enquanto negociador. Além do mais, é 
um princípio da mediação a chamada 
“deicsão informada”, conforme preceitua 
o Art. 166 do Código de Processo Civil, 
Lei n. 13.105/2015. Segundo Tartuce, 
tal princípio refere-se a “manter o 
jurisdicionado plenamente ciente quantos 
aos seus direitos e ao contexto fático no 
qual está inserido”. Ainda que se fale aí em 
“jurisdicionado” o princípio tem a mesma 
aplicação em âmbito extrajudicial, que é o 
caso do dia a dia condominial. 

Nosso espaço é curto, então por hora 
trago apenas essas três características 
que julgo vitais para um gestor 
condominial que queira se tornar um 
excelente mediador de conflitos. No 
futuro é possível que passemos a explorar 
as outras tantas habilidades existentes. 

Caso tenha alguma dúvida, entre em 
contato para que possamos aprofundar 
essa discussão. Na construção de uma 
cultura de paz, não resta dúvida de que 
precisaremos de todos!
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SEU CONDOMÍNIO

(Redação com Assessoria)

A primeira impressão quase sempre é a que 
fica e - pensando nisso - incrementar a 

fachada do condomínio é um bom investimento 
não apenas para embelezar a morada ou 
ambiente de trabalho dos condôminos, mas, 
sobretudo, para agregar valor ao imóvel e assim 
elevar o seu valor no mercado. 

A fachada do condomínio é também o seu 
cartão de visitas, é a imagem que fica gravada 
na mente dos visitantes e também possíveis 
compradores. Assim sendo, esse pode ser um 
planejamento a se pensar para o próximo ano. 
Contudo, é necessário frisar que quaisquer 
alterações na fachada só podem ser realizadas 
após deliberação em assembleia, onde todos 
os entes presentes estejam de acordo com a 
reforma. 

Para a designer de interiores Melina 
Mundim, um edifício em boa conservação 
demonstra mais credibilidade, além disso, 
sinaliza respeito aos moradores que merecem 
uma habitação saudável. “A arquitetura de um 
lugar conta sua história. Não sou a favor de 
grandes modificações, mas de modernizações 
sem perder a característica original do imóvel. 
Em muitos casos, apenas um toque de cor ou 
um revestimento diferenciado modifica tudo. 
Importante é não deixar a construção deteriorar 
a ponto de ser necessária uma revitalização 
mais drástica”, explica.

Segundo a designer de interiores, para que o 
primeiro impacto seja positivo, a fachada pode 
ser leve e ter design atemporal. “Precisamos 
agradar a todos os gostos. A elegância nesses 
casos se pauta em como harmonizar os 
detalhes. A iluminação correta e o paisagismo 
sempre completam a cena de forma primorosa. 
No caso de um edifício que revitalizei, o detalhe 
dos tubos da grade fez toda diferença”, relata 
Melina, que ressalta também a importância 
da manutenção. “Uma vistoria de tempos 
em tempos é sempre bem-vinda para evitar 
surpresas. Lavar a fachada, por exemplo, ajuda 
a deixar o imóvel com aspecto melhor e sinaliza 
se há revestimentos soltos”, encerra.

OBRAS PRECISAM SEGUIR ABNT

Em 18 de abril de 2014 a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) divulgou a NBR 
16280/2014, norma que apresentou regras e 
diretrizes acerca da execução de reformas em 
edificações, nas áreas privativas e comuns. A 
NBR 16280 foi formulada com o objetivo de 
proporcionar mais segurança às obras nas 

Valorização da fachada agrega valor ao imóvel
edificações, evitando que elas sejam feitas de 
forma prejudicial à estrutura geral do prédio.

Essas customizações e pequenos reparos 
devem obrigatoriamente seguir um protocolo 
de aprovação e acompanhamento por parte 
de profissionais habilitados, bem como serem 
fiscalizadas pelo próprio síndico do condomínio. 
Embora não seja uma lei, a NBR possui força de lei 
uma vez que serve de parâmetro para resolução 
de litígios por parte do Poder Judiciário.
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ESPECIAL - CAPA

Eles responderam: “Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. Atos dos Apóstolos 16:31

Com quase 12 milhões de desempregados, o Bra-
sil vive uma de suas maiores crises. A perda do 

emprego traz uma redução dos gastos e, conse-
quentemente, o atraso nas contas do mês, inclusive 
a do condomínio. “Existem 3 tipos de devedor: o 
contumaz que tem dinheiro, mas não paga porque 
não quer. Aquele que atrasa alguns dias, mas paga 
todos os meses e o que vive uma dificuldade finan-
ceira momentânea”, explica o Dr. Rodrigo Karpat, 
advogado especialista em direito condominial e 
imobiliário. A redução de despesas no condomínio 
nem sempre torna a taxa condominial mais barata, 
mas evita, muitas vezes, um aumento excessivo e 
permite investimentos que valorizem os imóveis. 
Em outros casos, como por exemplo, a implantação 
da portaria virtual, a redução de despesas chega 
atingir 40%, tendo em vista que a folha de paga-
mento em geral é responsável por 50%, chegando 
a extremos de 80%, como no caso de prédios pe-
quenos com portaria 24 horas, faxineiro e zelador, 
do total de gastos de um condomínio. “Todo condo-
mínio consegue reduzir as despesas se tiver uma 
gestão eficiente”, explica Karpat. Que complemen-
ta, “porém, a redução deve ser consciente e não 
pode colocar o condomínio em risco, seja de ficar 
sem dinheiro, ou de efetuar reduções que podem 
sair caro mais para frente, como por exemplo: ficar 
sem contrato de elevador, não pagar horas extras 
aos funcionários quando devidas.” 

Para ajudar os síndicos e gestores condominiais 

na redução de despesas o Dr. Rodrigo Karpat listou 
10 medidas eficaze

1. Portaria Virtual – Atualmente é a medida 
que provoca a maior redução de despesas dentro 
de um condomínio. É possível dispensar todos os 
funcionários da portaria ou, em alguns casos, de 
apenas uma entrada do condomínio. De qualquer 
maneira, a redução de gastos pode atingir 60% na 
folha de pagamento e 30% na taxa condominial. 
Esta é uma tendência que veio para ficar e será im-
plantada em boa parte dos condomínios nos próxi-
mos 10 anos.

2. Iluminação de led – A lâmpada de led eco-
nomiza 90% de energia em relação a tradicional in-
candescente. Fazer a troca de todas as lâmpadas é 
um investimento que é pago, em média, em 18 me-
ses e, depois disso, provoca uma economia que varia 
entre 20% e 30% na conta de luz, dependendo do 
tipo de lâmpada utilizada anteriormente.

3. Temporizador de luz – A frente do prédio 
é o único local em que se recomenda ficar aceso du-
rante toda a noite, única e exclusivamente por ques-
tão de segurança. Entretanto, nas demais áreas não 
existe a necessidade de todas as lâmpadas ficarem 
acesas, como nas garagens, por exemplo. Após às 
22h, o trânsito de pessoas cai drasticamente e o uso 
de temporizadores, ou seja, quando o sistema de ilu-

10 medidas para os condomínios 
reduzirem as despesas em até 30%

“Todo condomínio consegue reduzir despesas se tiver uma gestão eficiente”, explica  
o Dr. Rodrigo Karpat, advogado especialista em direito condominial e imobiliário.
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Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,  Romanos 8:1

minação só é acionado por um sensor 
de presença, é a melhor pedida.

4. Individualização de água 
– Ainda muitos prédios antigos não 
possuem a medição de água indivi-
dualizada. É notório que o brasilei-
ro só se preocupa quando pesa em 
seu bolso. Quando o consumo é di-
vidido entre todos, não importa se 
ficará 5 minutos ou 30 minutos no 
banho. A individualização do medi-
dor é a solução.

5. Individualização de gás – 
Muitos prédios com mais de 20 anos 
não possuem a medição de gás in-
dividualizada, muitos deles utiliza-
vam a caldeira que era o gás central. 
Quando o consumo é dividido entre 
todos, não importa se ficará 5 minu-
tos ou 30 minutos com o fogão liga-
do ou o sistema de aquecimento de 
água. A individualização do medidor 
é a solução.

6. Água de reuso e captação 
de chuva – Atualmente, existem di-
versas alternativas e tecnologias para 
o melhor aproveitamento da água. É 
possível retirar água do lençol freático 
em alguns casos, tratar o esgoto do-
méstico, reutilizar a água consumida 
e captar a da chuva. A construção de 
poço requer licença.  Com a crise hí-
drica nos últimos anos e a previsão 
de reservatórios cada vez mais vazios, 
é natural que o valor do metro cúbi-
co suba. O condomínio que pensa em 
economizar no futuro, precisa investir 
no presente.

7. Energia Solar – Apesar de o 
tempo de retorno ser de 7 anos, em 
média, como a duração de cada placa 
é de no mínimo 20 anos, o condomínio 
consegue lucrar durante 13 anos. Vale 
ressaltar que é preciso verificar a inci-
dência de sol de cada localidade para 
verificar o investimento.

8. Assessoria Jurídica – Con-
tratar um escritório de advocacia vai 
muito além de apenas defender o 
condomínio de possíveis ações traba-
lhistas e ajuizar processos contra mo-
radores inadimplentes. Um papel é o 
de revisar todos os contratos com em-
presas terceirizadas e renegociar com 
cada uma delas. Sempre é possível re-
duzir e, em tempos de crise, as empre-
sas preferem diminuir a margem de 
lucro a perder o cliente. 

9. Readequação do quadro de 
funcionários – Em muitos condomí-
nios existe ou um excesso de funcio-
nários ou um planejamento ruim de 
escala de serviço que implica no paga-
mento de horas extras e, assim, gastos 
desnecessários.

10. Síndico ou gestor, desde 
que tenham uma gestão profissio-
nal – No passado, era visto como um 
custo, mas hoje o síndico/gestor pro-
fissional compensa financeiramente. 
Todos os itens anteriores podem ser 
implementados por ele. Assim como 
as portarias-virtuais, a gestão profis-
sionalizada é uma tendência irreversí-
vel. Quantos antes for implementada, 
mais rápido e maior será a economia.

Sobre Karpat Advogados
Dr. Rodrigo Karpat

A Karpat Sociedade de Advogados 
é o maior escritório de direito imo-
biliário e condominial do país. Co-
brindo também as diversas áreas do 
direito desde 2007, o escritório é res-

ponsável por gerenciar mais de 4.000 
processos.

Dr. Rodrigo Karpat, advogado mili-
tante na área cível há mais de 10 anos, 
é sócio no escritório Karpat Sociedade 
de Advogados e considerado o mais 
renomado especialista em direito 
imobiliário e condominial do país.
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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

THIAGO NORONHA VIEIRA
OAB/SE 9750, Advogado associado ao escritório Magno 
Brasil Advogados e jornalista.
thiagonoronha@magnobrasiladvogados.com.br

Quem nunca foi incomodado pelos barulhos 
dos vizinhos, que atire a primeira pedra. 

Um dos problemas mais comuns na vida em 
condomínio é, sem dúvidas, oriunda do direito 
ao sossego. Seja pelo volume das televisões, 
dos aparelhos de som ou de barulhos diversos 
(discussões em voz alta, choro, gargalhadas 
e objetos caindo) os incômodos transtornos 
causados pelo excesso podem gerar reclamações 
e, em último caso, ações judiciais.

É de senso comum que o barulho é permitido 
em horário comercial e, somente após às 22h, 
deve-se obedecer ao silêncio. Entretanto, o que 
muitos não sabem é que mesmo no horário 
permitido existe um limite tolerável. Em Aracaju, 
o Código de Proteção Ambiental de Aracaju (Lei 
1.789/92) regulamenta os estabelecimentos 
comerciais e as residências, determinando que 
das 7h às 22 horas o volume máximo permitido 
é de 60 decibéis, e das 22 às 7h, o limite é de 
50 decibéis. Há também a lei 2.410/96, que 
expressa a proibição de utilização de som em 
níveis acima do permitido.

É importante, acima de tudo, bom senso. 
Aconselha-se sempre tentar o caminho do 
diálogo, através do interfone ou mesmo 
mediante portaria – em caso de condomínios 
com tais recursos – para a resolução do 
problema. Administrativamente, recomenda-se 
também o registro no livro de ocorrências para 
que o síndico tome providências e sanções de 

acordo com o regimento interno do condomínio.
Quando o problema é isolado, ou seja, tem 

alcance reduzido e incomoda apenas um ou outro 
vizinho, a saída é acionar a polícia. Entende-se 
que, antes de tudo, a perturbação do sossego é 
questão de segurança pública. A recomendação é 
que nos casos de som de residências ou veículos 
atrapalharem o cidadão, a telefone de denúncia 
é o 190. Caso seja o problema reiterado e sem 
solução pela via administrativa, recomenda-
se a procura por um (a) advogado (a) de sua 
confiança para resolução do problema.

Leis Federais a poluição sonora
A competência sobre este tema cabe a União, 

enquanto aos Estados e Municípios devem 
promover leis que regulamentem a fiscalização 
e o combate no âmbito local. Por conta disso, 
são duas as principais leis federais que tratam 
do assunto: Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, e a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, que “dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências”, cujo artigo 54 considera 
crime “causar poluição de qualquer natureza 
em níveis tais que resultem ou possam resultar 
em danos à saúde humana, ou que provoquem 
a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora”.

Para quem descumpre e causa danos à saúde 
humana, afetando o sistema auditivo e nervoso, 
a pena é de reclusão de quatro anos e multa. 
Como a penalidade é de menor poder ofensivo, 
geralmente é revertida em prestação de serviços 
ou outras medidas sociais.

Perturbação sonora em condomínio: saiba 
como lidar com este incômodo problema
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O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade. Provérbios 17:17

Grupo União Supervisores

O Grupo união supervisores, teve um ano 
maravilhoso com 3 encontros ,que par-

ticiparam supervisores, familiares, empre-
sas parceiras, ainda estamos viabilizando o 
curso de  primeiros socorros pra o mês de 
dezembro que É muito importante pra ca-
tegoria, É para o ano de 2017 vem aí muitas 
coisas boas, por  exemplo  o  4º encontro 
do grupo no clube do Banese que vai ser 
no mês de fevereiro data a ser ainda defini-
da, mais curso pra categoria, como Brigada 
de incêndio, leis trabalhista e outros mais. 
Também será Realizado a primeira feira 
de produtos e serviços  de condomínio do 
grupo união, só irá participar as empresas 
parceiras do grupo; vai ser muito legal. O 
grupo também terá um setor jurídico pra 
os Supervisores do grupo, então vem mui-

tos benefícios para 
o grupo, Roberto 
Rosemberg admi-
nistrador do grupo  
disse que não É fácil 
fazer tudo isso, mas 
ele disse que quer 
fazer uma coisa di-
ferente pra ajudar a 
categoria.

A cada dia estão 
entrado mais empresas no grupo, pois os 
empresários enxergam que esse grupo É 
muito organizado e tem interesse em par-
ticipar, por isso que vira uma grande par-
ceria.   Então pessoal até fevereiro no 4º 
encontro do grupo, será  muito bom não 
percam até lá.
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ERENITA SOUSA
Consultora e Coach

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

Final de ano, tornar-se visível nos trabalhadores a 
expectativa do recebimento do décimo terceiro 

salário. Em 13/07/1962, foi instituída no Brasil a Lei 
4.090, conhecida como décimo terceiro salário, onde 
garante que o trabalhador receba o correspondente 
a 1/12 (um doze avos) da remuneração por mês 
trabalhado. Sendo assim, a lei também conhecida 
como, gratificação de Natal, consiste no pagamento de 
um salário extra ao trabalhador no final de cada ano.

Quem tem direito a essa gratificação?
Todo trabalhador com carteira assinada, sejam 

trabalhadores domésticos, rurais, urbanos ou avulsos. 
A partir de quinze dias de serviço, o trabalhador já 
passa ter direito a receber o décimo terceiro salário. 
Assim como, os aposentados e pensionistas do INSS, 
têm direito a essa gratificação.

Como calcular o décimo terceiro salário?
Você deve calcular o décimo terceiro salário 

da seguinte forma: divide-se o salário integral do 
trabalhador por doze e multiplica-se o resultado pelo 
número de meses trabalhados. Deve inserir no cálculo 
da gratificação: As horas extras, adicional noturno, a 
insalubridade e comissões adicionais. Contudo, se o 
trabalhador tiver mais de quinze faltas não justificadas 
em um mês de trabalho ele deixa de ter direito ao 1/12 
avos relativos àquele mês.

O pagamento dessa gratificação, como deve ser 
feito?

Conforme a Lei 4.749, de 12/08/1965, a 
gratificação de Natal deve ser paga pelo empregador 
em duas parcelas. A lei, determina que a primeira 
seja paga entre o dia 1º de fevereiro até o dia 30 de 
novembro. Já, a segunda parcela deve ser paga até o dia 
20 de dezembro, tendo como base de cálculo o salário 
de dezembro menos o valor adiantado na primeira 
parcela.

Se o trabalhador desejar, ele pode receber a 
primeira parcela por ocasião de suas férias, mas, neste 
caso, ele deve solicitar por escrito ao empregador até 
o mês de janeiro do respectivo ano.

Caso a data máxima de pagamento do décimo 
terceiro caia em um domingo ou feriado, o empregador 
deve antecipar o pagamento para o último dia útil 
anterior. O pagamento da gratificação em uma 
única parcela, como feito por muitos empregadores, 
normalmente em dezembro, é ilegal, estando o 
empregador sujeito a multa.

Décimo terceiro salário, quem tem direito?
Em caso de rescisão, o trabalhador tem direito 

ao décimo terceiro salário?
Sim, o trabalhador também terá direito a receber 

a gratificação quando da extinção do contrato de 
trabalho, seja por prazo determinado, por pedido 
de dispensa pelo empregado, ou por dispensa do 
empregador, mesmo ocorrendo antes do mês de 
dezembro. Entretanto, só não tem direito ao décimo 
terceiro o empregado dispensado por justa causa.

O funcionário que estiver afastado pelo INSS, 
pode receber décimo terceiro salário?

O segurado do INSS que passa a receber o 
benefício de auxílio-doença ou afastado por acidente 
de trabalho tem direito a receber o 13º salário 
proporcional ao período que durar o afastamento 
ao trabalho. Nesse caso o 13º Salário será pago pelo 
INSS. 

A empresa pagará o período em que o empregado 
tenha trabalhado antes e/ou depois do afastamento, 
fazendo jus ao recebimento do décimo terceiro 
proporcional ao tempo que realmente trabalhou 
durante o ano.

Se o empregado passar o ano todo afastado, quem 
paga o 13º salário integral é o próprio INSS.

Caso você deseje conversar sobre o assunto, estou 
à disposição.
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Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados.  1 Pedro 4:8

COTIDIANO

GUSTAVO TENÓRIO CAVALCANTE SILVA
Graduado em Direito pela Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP), Secretário da Comissão de  Direito 
Imobiliário da OAB/SE - Pós-Graduando em Direito do 
Estado pela Faculdade Guanambi/CICLO. 

Um condomínio é composto pelas áreas 
privativas – unidades particulares e garagens 

– e pelas chamadas áreas comuns. Sobre as 
primeiras, é bem sabido que seu uso, gozo e 
fruição é exclusivo de seus proprietários, de 
quem possui o domínio do apartamento e da 
garagem, por exemplo. As chamadas áreas de 
uso comum, como o próprio nome já sugere, têm 
como coproprietários o conjunto de todos os 
condôminos de um condomínio. Por essa razão, o 
exercício desse direito (de propriedade – e aí os 
já mencionados poderes de uso, gozo e fruição) 
compete a todos aqueles condôminos, sem 
restrição – salvo as eventuais medidas de restrição 
de natureza sancionatória trazidas pela lei, como a 
proibição do uso de determinadas áreas comuns 
ao condômino inadimplente.

O hall dos andares do edifício também compõem 
as chamadas áreas comuns. É bem comum nos 
condomínios de Aracaju, especialmente nos mais 
antigos, a destinação do uso dessas áreas de forma 
peculiar, como com a fixação de ornamentação, 
trancas em elevadores e nas áreas de acesso à 
escada, além de se fechar parte dos corredores 
que dá acesso às unidades privativas (aos 
apartamentos, por exemplo). Mas quando essas 
alterações nos andares se fazem permitidas e 
abusivas?

Como já mencionado, os halls dos andares 
fazem parte da área comum do condomínio. Tendo 

Dos usos (in)devidos dos halls dos andares do edifício
em vista essa assertiva, é plenamente vedado a um 
condômino específico ou, mesmo, aos condôminos 
daquela andar específico introduzir qualquer tipo 
de inovação nas partes comuns, uma vez que essa 
área não lhes pertence de forma isolada. Qualquer 
alteração da área comum deverá ser deliberada 
pela totalidade dos condôminos, que, assim como 
eles, também são coproprietários.

Na hipótese de um condômino pretender 
fechar o corredor que dá acesso a sua unidade, 
quedará proibido. Primeiro por se tratar de uma 
área comum e segundo em razão de normas de 
segurança – como em situações limite, como 
no caso de um eventual incêndio no edifício. 
Outrossim, mesmo se no determinado andar 
houver uma única unidade privativa, o condômino 
desta unidade não poderá fechar o corredor, como 
tampouco o acesso às escadas e ao elevador, por 
aquela mesma razão.

Outra situação bastante comum nos 
condomínios de nossa cidade diz respeito à 
ornamentação dos andares. Não é raro vermos 
vasos de plantas, quadros, lustres e até móveis 
a decorar os halls dos andares. Em regra, essas 
decorações não são permitidas. Mas, como diria 
uma velha professora do tempo de faculdade, 
“a realidade se impõe”. O Direito, em todas 
as situações da vida em sociedade, tem de se 
flexibilizar às exigências dos modos de fazer e de 
ser da sociedade, mas sem deixar de dar a coesão 
e segurança jurídica que lhes são caras. Assim, 
a decoração pode ser feita com a autorização da 
Assembleia. No entanto, na prática, se a mudança 
não causar prejuízo aos demais condôminos, 
queda-se consentida tacitamente – conquanto não 
se altere a destinação da área. 
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Por dra. Simone Gonçalves

Os condomínios edilícios são imóveis nos quais existem simul-
taneamente partes comuns e partes privadas, podendo ser a 

forma vertical (prédios) ou horizontal (casas/sobrados).
As questões internas dos condomínios não constituem relação 

de consumo, devendo ser resolvidas conforme sua Convenção, Re-
gulamento Interno, Assembléia ou Legislação Civil.

CNPJ PARA CONDOMÍNIOS
É obrigatório que os condomínios com aplicações financeiras 

e funcionários registrados tenham inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ.

E, após a inscrição, aos condomínios é dada a vantagem de 
permanecerem isentos de declarar o Imposto de Renda - IR.

Ainda, ao realizar a inscrição no CNPJ, o condomínio estará 
registrado no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS como em-
pregador, mesmo que não tenha ou pretenda ter empregados.

Este documento deve ser assinado pela pessoa física respon-
sável ou procurador e estar acompanhado de cópia autenticada do 
respectivo documento de identificação.

Importante: Você terá o prazo de 90 (noventa) dias para im-
pressão e envio/entrega da documentação. Após este prazo, a soli-
citação será cancelada automaticamente.

A inscrição no CNPJ é primordial para o condomínio existir de 
fato e de direito e ainda poder manter relações com terceiros.

Diversas relações exigem CNPJ de um condomínio, tais como 
relações de trabalho, abertura de conta em banco, compra de pro-
dutos, contratação de serviços, expedição de boleto para recolhi-
mento da taxa condominial, etc.

Como vimos, fazer o registro de seu condomínio no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ é um procedimento simples.

Regularize seu condomínio!
Gostou? Então, visite nosso Blog e cadastre-se para receber 

gratuitamente conteúdos e atualizações. http://simonegoncalves.
com.br/blog/ 

Passo a passo para fazer o CNPJ do seu condomínio
O CNPJ abrange informações cadastrais das entidades de in-

teresse das administrações tributárias da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, sendo que sua administração 
compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

Desse modo, nos dias atuais, o CNPJ é indispensável para os 
condomínios!

Entretanto, é necessário esclarecer que a inscrição do con-
domínio no CNPJ não significa que este será considerado uma 
empresa. 

CONDOMÍNIOS DE FATO
Naqueles condomínios que existam apenas de “fato”, ou seja, 

sem regularização do seu CNPJ, os condôminos não estão isentos 
do pagamento da taxa condominial, assim, devem contribuir com 
o pagamento das despesas decorrentes de melhorias/manutenção 
realizadas em área de uso comum.

Desse modo, o condomínio que não está devidamente regula-
rizado, não afasta a responsabilidade dos condôminos de contribu-
írem, na proporção de sua fração ideal, para as despesas comuns. 

Conforme já descrito, o CNPJ possibilita que os condomínios 
tenham uma identidade regular.

Agora, vejamos o passo a passo para realizar a inscrição do 
CNPJ do seu condomínio:

a) Documentação Necessária
- Cópia da Convenção de condomínio, já registrada no Registro 

de Imóveis
- Cópia da ata de eleição do Síndico, Conselho Fiscal e/ou Con-

sultivo ou constituição do condomínio ou contrato de construção 
do condomínio, já registrada em Cartório de Registros de Títulos 
e Documentos

- Cópia legível do CPF do Síndico, eleito por Assembléia, ou res-
ponsável, designado no contrato de construção

- Documento Básico de Entrada – DBE
Importante: a cada alteração de Síndico é necessário atualizar 

a informação junto à Receita Federal! 
b) Passo a Passo
As solicitações de inscrição deverão ser realizadas por meio do 

envio da documentação e, também, do preenchimento de dados.
Estes dados devem ser preenchidos através do Programa Ge-

rador de Documentos do CNPJ, chamado Coleta Web, o qual está 
disponível no site da Receita Federal, menu Orientação - Tributária 
- Cadastros - CNPJ - Coleta Online. 

Vamos ao passo a passo:
- Preencher os documentos de solicitação de atos perante o 

CNPJ 
- Transmitir os documentos preenchidos
- Imprimir o Recibo de entrega dos documentos
- Realizar Consulta da situação da solicitação através do código 

de acesso (número constante do recibo de entrega)
- Realizar Pesquisa prévia (o próprio sistema realizará auto-

maticamente pesquisa prévia que resultará em pendências ou não)
- Formalização da solicitação e documentação necessária (ex-

ceto para PJ domiciliada no exterior que tenha por objetivo aplica-
ção nos mercados financeiros e de capitais)

A solicitação será formalizada:
- pela remessa, por via postal, pela entrega direta ou por ou-

tro meio aprovado pela Receita Federal, à unidade cadastradora de 
jurisdição do estabelecimento, do Documento Básico de Entrada 
– DBE ou do Protocolo de Transmissão e de cópia autenticada do 
ato constitutivo, alterador ou extintivo da entidade, devidamente 
registrado no órgão competente, observada a tabela de Documen-
tos e Orientações ou

- pela entrega direta da documentação solicitada para a prática 
do ato no órgão de registro que celebrou convênio com a Receita 
Federal, acompanhada do DBE ou do Protocolo de Transmissão.

Fique atento!
Ao gerar o DBE, você será informado em qual unidade da Re-

ceita Federal deverá entregar a documentação.
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O síndico possui um papel essencial na gestão 
do condomínio, não obstante esteja restrito as 

deliberações em assembleia, convenção, regimento 
interno e ainda a legislação. Mesmo assim ele tem 
autonomia de atuação dentro destes limites acima 
citados, e essa autonomia faz a diferença entre 
condomínios bem geridos e valorizados, e prédios 
sucateados, desvalorizados e com problemas de 
gestão.  

Podemos comparar o síndico a um empresário, que 
também tem limites de atuação dentro da lei. Sabemos 
que é do empresário a responsabilidade do negócio ter 
ou não sucesso. Esse sucesso está atrelado na maioria 
das vezes ao planejamento, metas, cumprimento de 
leis, medidas de segurança e ao talento daquele que 
está gerindo o negócio, o empresário. 

Tanto na gestão de uma empresa quanto na gestão 
de um condomínio, aqueles que estão à frente do 
negócio tem responsabilidades legais. Na empresa 

Responsabilidade civil e criminal do síndico
o responsável legal responde pela pessoa jurídica e 
em casos específicos pessoalmente com o próprio 
patrimônio. 

No caso do síndico o mesmo também pode 
responder pessoalmente com seu patrimônio em 
casos extremos. A responsabilidade do síndico emana 
de disposição da lei. “ Código Civil Art. 1.348. Compete 
ao síndico: V - diligenciar a conservação e a guarda 
das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços 
que interessem aos possuidores” 

A grosso modo a responsabilidade civil nasce 
quando alguém diante uma ação ou omissão causa 
um dano a terceiro, e nesse caso, na esfera cível, 
quem causou o dano terá a obrigação de repará-lo, 
assumindo assim, as consequências que este dano 
tenha causado.  O condomínio responde diretamente, 
porém se o síndico agiu com excesso, não observando 
a lei ou causando prejuízo direto a terceiros (por 
exemplo no caso de apropriar-se de numerário ou 
objetos do prédio) responderá pessoalmente. 

Para que se caracterize a responsabilidade civil é 
imprescindível que exista: a) uma ação ou omissão, 
b) um resultado, c) uma relação entre essa ação 
ou omissão, e o resultado. Por exemplo: Se alguém 

tropeçar no condomínio 
e se machucar, não 
quer dizer que o prédio 
ou o síndico sejam 
responsáveis, mas se o 
piso estiver escorregadio 
e o prédio não deixou a 
placa de aviso, existiu 
uma omissão, e em 
consequência dela um 
dano a uma pessoa. No 
caso a relação entre o 
dano e a conduta, é a 
não informação e a falta 
de bloqueio da área de 
risco, o que teria causado 
o dano na situação 
hipotética. 

 Por ter o síndico 
o poder/dever, em 
função da lei, de tomar 
as medidas necessárias 
para a conservação das 
áreas comuns, se ele não 
fizer o que é necessário 
estará assumindo 
responsabilidades em 
nome próprio. 

 Por exemplo, uma 
área que está em más 
condições e o síndico 
não faz os reparos 
corretivos necessários, 
caso alguém caia em 
área comum pelo fato 
do piso estar quebrado, 

nessa hipótese existirá uma responsabilidade civil 
do condomínio em indenizar os danos matérias 
sofridos, tais como remédios, curativos, médicos e 
dano moral se comprovado. Nesse caso existe ainda a 
responsabilidade criminal pois, o acidente deu causa 
também a lesão corporal a uma pessoa,  e como existe 
um crime que esta tipificado no código penal de lesão 
corporal ( art. 129 CP) o síndico poderá responder 
criminalmente uma vez que o Código Penal, Art. 13º, 
imputa o crime a quem tem por lei o dever de cuidado, 
e de certa forma assumiu a responsabilidade de evitar 
o resultado. Assim, a omissão do síndico em não 
conservar a área comum é penalmente relevante e 
imputará ao mesmo o crime tipificado. 
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EDITORA

A ideia de que os condomínios fechados 
são mais seguros, e de que a ameaça 

de invasões a estes condomínios está afas-
tada pelo fato de se ter uma portaria com 
vigilantes e um sistema de CFTV, é uma 
tese totalmente desacreditada. Muitos 
condomínios têm sido alvo de quadrilhas, 
com um agravante: tornam-se mais visa-
dos devido à presença de armas portadas 
por pessoal muito pouco treinado e sem 
formação adequada para a função. 

Condomínios, mesmo os equipados 
com sistemas de segurança, como câmeras 
e cercas eletrificadas, além de outros pro-

plantação. 
O consultor poderá criar uma cartilha 

básica de procedimentos de segurança, 
e homologá-la junto a uma comissão de 
segurança do condomínio, entre outras 
tarefas. 

O PSC também se justifica, pois nele 
estarão detalhados os motivos que apon-
taram a necessidade de cada equipamento 
e de cada procedimento. Mas ressaltamos 
que os parâmetros a serem utilizados de-
vem respeitar o cotidiano do condomínio 
e a rotina dos moradores ao máximo pos-
sível, desde que não comprometa a segu-
rança: deverá ser o quanto menos alterada. 
Mas em uma coisa temos que concordar: 
Conforto está longe de segurança. 

Importante frisar que uma das regras 
ao projetar é pensar no MELHOR custo 
de implantação, e no CTP (Custo Total de 
Propriedade ). Isto significa reduzir a ne-
cessidade de despesas urgentes de repara-
ção. Em 95% dos condomínios não há um 
programa de conservação e manutenção 

Segurança em condomínios
dutos eletrônicos são vítimas de assaltos. 
Essa vulnerabilidade se explica pelo fato 
de que as ações de segurança habitual-
mente utilizadas se resumem na instalação 
de equipamentos, sem que haja mudança 
de hábito dos condôminos e funcionários. 

Segundo estatísticas da Polícia, a 
metade das invasões em condomínios, 
ocorre com a entrada dos marginais pela 
porta da frente, ou seja, aproveitando-se 
das falhas comportamentais dos mora-
dores e dos procedimentos equivocados 
dos funcionários. Assim, fica claro que a 
questão da segurança está muito além da 

mera instalação de equi-
pamentos. Muitas vezes, 
as medidas de segurança 
são adequadas, mas ainda 
assim não são capazes de 
conter o crime. 

É consenso entre os 
profissionais de seguran-
ça sobre a necessidade de 
mudar a cultura não só 
de funcionários, mas dos 
condôminos que, muitas 
vezes, não cumprem o 
seu papel como os maio-
res interessados pela se-
gurança. 

A maior vantagem de 
se contratar um projetista 
de segurança - que é muito 
diferente de uma empresa 
de vigilância - está no fato 
de que ele não visa ganhar 
dinheiro diretamente com a 
venda de equipamentos

Todos deveriam levar 
mais a sério os fatores que 
englobam o gerenciamen-
to de um condomínio, ou 
seja, o físico, o humano e 
o administrativo. Sabe-se 
que o maior facilitador 
dos assaltos é a falta de 
treinamento dos portei-
ros. Há ocasiões em que 
entramos no condomínio 
e perguntamos a qualquer 
pessoa que está aguardan-
do no portão, se ela não 
quer entrar também. 

A maneira correta de se 
encarar o problema come-
ça por criar um PSC (Programa de Segu-
rança do Condomínio) com um consultor 
especializado no ramo. Um profissional 
qualificado pode ajudar a detectar pontos 
vulnerabilidades, equívocos e especificar 
equipamentos e procedimentos mais ade-
quados a cada caso. Não existe a solução 
boa para todos os condomínios. Cada caso 
é um caso. 

A maior vantagem de se contratar um 
projetista de segurança, está no fato de 
que ele não visa ganhar dinheiro direta-
mente com a venda de equipamentos. Sen-
do assim, é um profissional isento que fará 
uma avaliação de riscos e um diagnóstico; 
além de treinar funcionários e moradores, 
se contratado. O consultor faz as recomen-
dações de compra de equipamentos por 
modelo, tipo de tecnologia e aplicação e 
normalmente, após homologar diversos 
fabricantes. Dessa maneira, o seu condo-
mínio pode fazer cotações em vários for-
necedores, beneficiando-se dos melhores 
preços e principalmente: da melhor im-
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sistematizado. Outro ponto importante na compra é a in-
formação do MTBF (Tempo médio entre falhas). Percebe-se 
que a ideia posta durante a compra sempre é a do menor 
preço, não a da melhor solução. 

Tanto é que se copia, de maneira torpe, o mesmo proce-
dimento do serviço público. Ora, o serviço público tem ca-
racterísticas que não podem ser levadas aos condomínios. 

PONTOS IMPORTANTES
• Condomínio é uma empresa, disfarçada de residência, 

embora não tenha uma lei para disciplinar o processo de 
licitação, como no serviço público.

• Qualquer aspirante a consultor de segurança repete 
o bordão: “faça 3 orçamentos...”. Na maioria dos casos a 
habilitação dos fornecedores é fruto de uma indicação - 
normalmente contrária à indicação do síndico, ou por mo-
tivos pessoais ou desavenças internas; outras de medidas 
emergenciais devido a um sinistro recém-ocorrido, embora 
previsível. Ou seja, sem critérios técnicos objetivos. A boa 
solução é a que atenda ao bolso e ofereça um “afago” ao 
ofendido. Mesmo que seja paliativo e dure menos que a ga-
rantia.

• Condomínios não têm dotação orçamentária: Nor-
malmente faz-se uma taxa extra, pois não estava planeja-
do. Alguns condomínios permitem “o assalto” ao fundo de 
reserva para implantações e retiram de uma poupança, 
muitas vezes pequena, para parecer politicamente corre-
to. Novamente o “afago” ao bolso, disfarçado de contenção 
de despesas, afasta a solução técnica adequada e planejada 
dos objetivos de segurança necessários ao coletivo.

• Os condomínios não têm fiscalização efetiva: São raros 
os que possuem moradores que tenham conhecimento efe-
tivo de segurança. E quando isto acontece, o envolvimento é 
pequeno, pois há sempre os politicamente contrários, que os 
relaciona aos fornecedores e de maneira ofensiva. Há casos 
que o condomínio não precisa de bandido. Já tem o seu “per-
sonal” entre moradores, disfarçado de salvador da pátria. 
Quando há fiscalização, esta é feita por moradores que que-
rem dar a sua contribuição, mas são leigos no assunto. Como 
não há uma especificação técnica com um memorial descri-
tivo do funcionamento da solução de segurança, estes volun-
tários não têm elementos reais de fiscalização e cobrança.

• No serviço público tudo é feito para quebrar: ou seja, 
no menor preço estão instalados os piores materiais e são 
montadas pelos piores técnicos. Os equipamentos de quali-
dade superior, em regra, são mais caros, pois são equipados 
com os melhores componentes que, por conseguinte tam-
bém são mais caros. Os melhores equipamentos são tec-

nologicamente mais complexos de se montar, pois exigem 
conhecimentos mais avançados. O custo com treinamento 
especializado é maior, portanto estes técnicos possuem 
remuneração maior. Não se submetem a ganhar salários 
mínimos.

• No serviço público via de regra, o menor preço repre-
senta somente uma parte do preço final. A outra parte virá do 
“adicional” ou da manutenção teoricamente desnecessária. 
Ou seja, foi feito para quebrar. Os transtornos da quebra não 
são resolvidos em tempo, pois isto acontece num prazo tão 
longo que supera as garantias legais e responsabilidades téc-
nicas. E quando acontecem, são sempre remendos.

• Mesmo com os cuidados relativos a treinamentos, 
equipamentos e projeto, é preciso dar ênfase aos procedi-
mentos preventivos. O consultor, através do treinamento, 
deve visar à padronização do comportamento dos funcio-
nários, no que diz respeito à segurança, desenvolvendo um 
programa exclusivo para atingir as expectativas e peculiari-
dades do prédio, assim como desenvolver palestras e semi-
nários específicos, para despertar a “cultura de segurança” 
nos moradores. 

ALGUNS EQUÍVOCOS
1. Procurar soluções pedindo orçamentos: Provavel-

mente terá os menores preços, conjuntamente com a pior 
solução, pois esta solução pode ser um saldo ou uma pro-
moção;

2. Comparar o incomparável: O vendedor A propõe uma 
lista de produtos diferente do Vendedor B e do Vendedor C. 
O menor preço decide, pois o nome genérico do problema é 
o mesmo: CFTV, por exemplo. É como ir à farmácia e pedir 
uma solução para “DOENÇA”. 

3. Confundir o preço total da solução pelo preço “per ca-
pita”. Ou seja: um sistema de 16 câmeras tem preço similar 
tanto para um condomínio de 60 casas quanto para um de 
100 casas, no entanto o valor por casa pode ser a metade.

4. Confundir sistemas com equipamentos: Comprar 
uma solução sem, no entanto, verificar se ela cabe aonde 
será aplicada; ou comprar ou implantar pela metade e acre-
ditar que vai dar certo.

5. Comprar de amigo fornecedor e não de fornecedor 
amigo.

6. O maior deles é: uma reunião de não especialistas ou 
“especialistas de um único caso” - o da empresa em que tra-
balha; que após ler os orçamentos, decide o que é melhor 
para todos. Normalmente o morador que fala mais alto ou 
que se expressa melhor decide! E se der errado ele simples-
mente some. 

Não brinque com segurança, a vítima pode ser você!
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SERVIÇO

A Filtros & Cia após intensa negociação 
com empresa que ganhou em 2014 o 

prêmio inovação tecnológica, ao criar o 
bloqueador de ar, hoje 
um produto patenteado , 
com garantia de 5 anos e 
será revendido e instala-
do pela Filtros & Cia  e de 
forma inédita será comer-
cializados os bloqueado-
res Ar em Sergipe. 

Os bloqueadores de ar 
seram instalados depois do hidrômetro da 
Deso com 1/2”, 3/4” e 1” teram o valor de 

R$ 150,00 e serão pagos com as economias 
obtidas nas contas de água após a instala-
ção dos bloqueadores de Ar, este valor da 

peça será obtido em no 
máximo até a 3ª conta , 
para contas de entradas 
de prédios e empresas 
que tem entradas de água 
nas bitolas apartir de 1 
1/2” até 4” receberam 
nossa visita técnica

Para estabelecer pro-
posta de preço e maiores informações ligue 
para Aliomar 99674-0416

Conheça o bloqueador de ar para hidrômetro

(79) 99638-6567 / 3262- 3520
aracaju@jornaldosindico.com.br

Dê visibilidade aos seus produtos

e serviços Jornal do

SíndicoAN
UN

CI
E
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TECNOLOGIA

O emprego da energia solar vem da preocupação 
de produzir-se eletricidade a partir de uma fonte 

renovável, ou seja, que não se esgotará na natureza: o 
calor do sol. Ela, comumente, divide-se em dois tipos: 
a térmica e a fotovoltaica. A energia solar térmica 
opera a partir do aquecimento de líquidos, seja da 
água para uso doméstico, seja dela ou de algum outro 
líquido responsável pelo acionamento de turbinas e 
a consequente produção de eletricidade. Já a energia 
fotovoltaica atua a partir da conversão do calor do sol 
em eletricidade a partir do efeito fotoelétrico.

Embora seja considerada uma energia limpa 
e ambientalmente mais correta, a energia solar 
apresenta vantagens e desvantagens, fatores esses 
que possibilitam o seu uso em determinadas 
localidades do planeta e não em outras. A seguir, você 
pode entender melhor os pontos positivos e negativos 
dessa importante fonte de energia.

VANTAGENS DA ENERGIA SOLAR
A primeira e principal vantagem da energia solar é que 
ela é renovável, pois o calor do sol ainda permanecerá 
ativo durante alguns bilhões de anos. Assim sendo, 
toda produção de energia que conte com a utilização 
da radiação solar não terá preocupações quanto à sua 
finitude, ao contrário do que ocorre com outras fontes.

Outro fator positivo é que essa disponibilidade 
não requer nenhum tipo de adaptação, pois nas 
áreas de maior insolação, a energia solar está 
sempre presente sem a necessidade de intervenção 
humana, ao contrário do que ocorre, por exemplo, 
com as hidrelétricas, onde são necessárias alterações 
relevantes nos leitos dos rios.

Soma-se a esse fato a disponibilidade gratuita 
do calor do sol, sem a necessidade de nenhum tipo 
de controle de suas fontes em casos de utilização. 
Nas hidrelétricas, a construção das barragens pode, 
eventualmente, gerar prejuízos na utilização dos 
cursos d’água em alguns de seus pontos. Portanto, o 
ser humano não precisa desenvolver nenhuma forma 
de intervenção, mas apenas a melhor maneira de 
captar a luz emitida pelo Sol.

Além de tudo isso, a energia solar é considerada 
uma forma limpa de produzir energia. Isso não 
significa necessariamente que ela não gere impactos, 
mas pelo menos não emite poluentes na atmosfera. 
Por esse motivo, a sua utilização significa uma menor 
emissão de gases-estufa na atmosfera por outras 
fontes de energia.

Para a produção de energia solar, também não são 
necessárias grandes áreas e nem qualquer tipo de 
desmatamento, nem mesmo nas grandiosas usinas 
solares. Essas últimas, no entanto, precisam localizar-
se em áreas afastadas por causa do grande calor 

gerado no ambiente ao seu redor.
Além disso, é possível produzir energia para lugares 

remotos. Por diversos motivos técnicos, a energia solar 
é, inclusive, bastante recomendada para a geração de 
energia para lugares distantes. A instalação de placas 
solares também pode auxiliar no abastecimento 
elétrico de pequenas vilas ou casas situadas em pontos 
isolados e com baixas densidades demográficas.

Por fim, destaca-se também a baixa necessidade de 
manutenção que a tecnologia da energia solar possui, 
está cada vez mais avançada. Em geral, a durabilidade 
dos equipamentos utilizados é elevada, embora os 
custos de reposição das peças e materiais sejam altos 
em casos de problemas de funcionamento.

DESVANTAGENS DA ENERGIA SOLAR
Dentre as desvantagens do uso da energia solar, 
podemos destacar, primeiramente, o custo acentuado 
que a sua tecnologia possui, principalmente nas 
placas fotovoltaicas, que contam com um nível mais 
avançado de complexidade. No entanto, com o tempo, 
a tendência é que tais custos sofram diminuições.

Ademais, o armazenamento das placas solares 
é ainda pouco eficiente, outro fator que pode ser 
atenuado com o tempo e com as diferentes evoluções 
tecnológicas. Por enquanto, esse baixo aproveitamento 
prejudica ainda mais a relação custo-benefício dos 
equipamentos de energia solar.

No que concerne à geração de eletricidade em 
si, observa-se o problema da elevada dependência 
climática. Por outro lado, as melhorias nas técnicas de 
armazenamento podem impedir esse problema.

Um último fator de desvantagem a ser citado refere-
se aos relativos danos ambientais gerados pela energia 
solar, sobretudo pelas usinas. Apesar de não emitirem 
poluentes e não incentivarem o desmatamento, 
essas usinas solares podem provocar a mortandade 
em massa de espécies de aves que, atraídas pela 
luminosidade do local, podem aproximar-se e morrer 
rapidamente em razão do calor gerado no ambiente 
imediatamente próximo.

No geral, especialistas em fontes de energia ainda 
afirmam que o uso da energia solar é positivo. E, como 
podemos notar, alguns de seus problemas poderão ser 
diminuídos ao longo do tempo.

Referência bibliográfica
PENA, Rodolfo F. Alves. “Vantagens e desvantagens 
da energia solar”; Brasil Escola. Disponível em 
<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/vantagens-
desvantagens-energia-solar.htm>. Acesso em 21 de 
novembro de 2016.

http://www.sabereletrica.com.br/energia-solar-
vantagens-desvantagens

Energia solar fotovoltaica: Você sabe quais 
são as vantagens e as desvantagens?
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Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; Efésios 2:8

É com enorme 
s a t i s f a ç ã o 

que encerramos 
a primeira edição 
da FECONSE, 42 
expositores, 643 
visitantes nos 
dois dias de feira 
e muitos negócios 
fechados! Nosso 
objetivo foi atin-
gido e ganhamos 
mais força e ex-
periência para o 
próximo ano, nos-
sa próxima edi-
ção ocorrerá em 
SETEMBRO DE 

2017!
Gostaria de 

agradecer a toda 
equipe da produ-
ção, que trabalhou 
com responsabi-
lidade e compro-
metimento para o 
sucesso da nossa 
feira. Agradecer a 
confiança deposi-
tada em mim e em 
Alexandre pelos 
expositores, que 
apostou no sucesso 
da FECONSE e con-
seguimos um ne-
twork maravilhoso, 
os síndicos foram 
peça chave para 
este sucesso!

Estamos com 
uma equipe mais 
sólida para 2017, 
vamos investir alto 
no próximo evento, 
nosso objetivo será 
o dobro de exposi-
tores! Aracaju tem 
um potencial extra-
ordinário, e vamos 
aproveitar essa 
oportunidade nos 
tornando referên-
cia no Nordeste!

As pré - reser-
vas de stands para 
2017 estarão dis-
poníveis pelo tele-
fone 9 9998-0895 
ou pelo site www.
feconse.com.br.

 
Lorena Ormundo

FECONSE - Feira dos condomínios é realizada em Aracaju
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Espere no Senhor.  Seja forte! Coragem!  Espere no Senhor.  Salmos 27:14
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Peçam, e será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta será aberta.  Mateus 7:7

(Redação com Assessoria)

O ano vira e com isso muita coisa muda: renovação 
de contratos, aumento de remunerações, reajuste 

de tarifas ordinárias. Muitas empresas - e o Governo 
inclusive - atualizam seus valores de cobranças 
anualmente e o síndico deve estar preparado para 
arcar com tais alterações e manter o equilíbrio 
financeiro do condomínio. 

É evidente que imprevistos acontecem, mas o 
ideal é que seja feito um planejamento minucioso 
neste mês de dezembro, para que 2017 inicie com 
a previsão de despesas, no mínimo, para o primeiro 
semestre. Esse orçamento deve ser apresentado aos 
demais condôminos em assembleia, onde podem ser 
debatidos ajustes para posterior aprovação.

O momento é de crise financeira na maioria dos 
condomínios e a previsão orçamentária deve ser 
acompanhada por um olhar analítico do síndico e 
seus auxiliares no sentido de tentar cortar gastos 
e economizar onde for possível, com o objetivo de 
aliviar o bolso dos condôminos no aumento da taxa 
condominial, evitando assim o aumento também 
da inadimplência, pior pesadelo dos síndicos de 
condomínio.

Essa inadimplência - inclusive - deve estar 
prevista no planejamento anual do condomínio. Não 
adianta negar, ou insistir com a hipótese ilusória de 
que todos cumprirão com seus compromissos em 
dia, é mais inteligente já trabalhar previamente com 
essa lacuna. Assim a dica é verificar o índice histórico 
de inadimplência do condomínio e projetar esse 
déficit no orçamento, evitando, desta forma, maiores 
problemas com o fluxo de caixa do prédio.

De acordo com Angélica Arbex, gerente 
de Relacionamento da administradora Lello 
Condomínios, a folha de pagamento, soma salários 
e encargos, representando em média 50% do total 
das despesas mensais. Isso porque, no Brasil, e 
particularmente em São Paulo - onde a empresa 
atua - há sete funcionários por prédio, enquanto em 
países da Europa, por exemplo, essa média é de dois. 
A alta carga de impostos e benefícios trabalhistas 
encarecem as contratações.

Segundo Arbex, outra medida importante é 
revisar o número de horas extras realizadas pelos 
funcionários, para ver onde e como é possível cortar. 
Outra dica fundamental é planejar o rateio, em 12 
cotas, do dissídio dos funcionários e do pagamento 
de 13º salários e encargos, evitando que nos três 

últimos meses do ano haja aumento brusco no valor 
da cota do condomínio.

Embora seja de fundamental importância, o 
planejamento financeiro é negligenciado por muitos 
síndicos. Levantamento da Lello indica que cerca de 
40% dos condomínios da cidade de São Paulo não 
realizam o planejamento de despesas no fim do ano. 
Consequências são sentidas ao longo do ano, por 
exemplo, com a cobrança de frequentes “cotas extras” 
para arcar com o mau planejamento do síndico. 

Síndicos devem planejar orçamento para 2017


