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O porteiro é um profissional que desempenha uma 
atividade crucial para a segurança do condomínio. 

É responsabilidade dele controlar o acesso de quem 
entra no prédio, seja como morador ou visitante, e essa 
função deve ser executada com o máximo de atenção e 
cautela. Entretanto, por vezes, o porteiro é perturbado 
em suas obrigações por distrações ou falhas que podem 
gerar prejuízos.   Confira na pág 8

Manutenção 
corretiva ilimitada 

e preventiva 
mensal

Veja anúncio na pág 12

7 coisas que os porteiros não devem fazer
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EDITORA

Síndico deve estar atento às regras de convocação para Assembleia

Chamamento segue ritos que 
podem invalidar as deliberações 

da reunião caso não sejam devida-
mente obedecidos

Lição básica para todo síndico é 
saber que as deliberações que 
dizem respeito ao condomínio 

devem ser feitas durante assembleia, 
cujo procedimento segue regras pré-
-estabelecidas pelo Novo Código Ci-
vil e também pela própria convenção 
condominial. É fundamental ressal-
tar que, caso não seja realizada den-
tro dos preceitos legais, a assembleia 
pode ser impugnada.

Por isso, é essencial que o síndi-
co tenha ciência dos ritos a serem 
seguidos para validar a convocação 
de uma reunião oficial. Em primeiro 
lugar, deve-se saber que é dele a res-
ponsabilidade de convocação, sendo 
que, na sua omissão, a convocação 
pode ser feita por condôminos que 

representem ¼ (no mínimo) do con-
domínio, devendo constar no edital 
de convocação a assinatura dos mes-
mos.

Outra questão importante é a 
divulgação dessa convocação. A 
Convenção do condomínio geral-

mente prevê o tipo de convocação 
a qual poderá ser carta protocola-
da, Aviso de Recebimento (AR) e 
edital a ser publicado na impren-
sa local. A colocação de edital nos 
elevadores e na porta de entrada 
do edifício auxilia ou aumenta o 

Por: Cecilia Lima
RP: 3268/DRT/PB
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número de pessoas nas assembleias.
De acordo com o jurista Markus Samuel Leite 

Norat, em seu livro “O Condomínio Edilício – Dou-
trina, Prática e Casos Concretos”, caso não haja 
ampla divulgação da reunião, sugerindo má fé do 
síndico em omitir essa informação, os condômi-
nos podem alegar terem sido lesados e isso gera 
consequências. 

Conforme o artigo 1.354, do Código Civil, “a 

assembleia não poderá deliberar se todos os con-
dôminos não forem convocados para a reunião”. 
Não havendo a convocação regular de algum con-
dômino, a assembleia até poderá ser realizada, 
mas o condômino que não foi convocado não terá 
obrigação de acatar qualquer deliberação tomada 
nessa assembleia. 

E o que pode ocorrer caso seja confirmada a ir-
regularidade na realização de uma assembleia? Os 

condôminos poderão impugnar, 
por meio de ação judicial, qual-
quer ata de assembleia, desde que 
algum ato praticado por ocasião 
da convocação até a lavratura da 
ata tenha sido revestido de vícios 
que resultem a anulação ou a de-
cretação de nulidade. 

Outro ponto a ser observado 
pelo síndico é o quórum, que nada 
mais é que o número mínimo de 
condôminos exigido por lei ou es-
tatuto para que suas deliberações 
tenham valor legal. Esse quórum 
pode ser variável de acordo com 
a finalidade da deliberação, como 
por exemplo aprovação de contas, 
execução de obras, etc. 

Nesse contexto do quórum, 
é importante estar familiariza-
do com algumas expressões, tais 
como: Maioria absoluta ou maioria 
do todo é a que leva em conside-
ração a totalidade do condomínio 
(todos); Maioria simples ou maio-
ria dos presentes corresponde a 
50% mais um dos participantes da 
assembleia; 2/3 do todo se refere 
essa parcela considerando todas 
as unidades.
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A energia solar é a energia eletromagnética 
cuja fonte é o sol. Ela pode ser transforma-
da em energia térmica ou elétrica e aplica-

da em diversos usos rotineiros. É viável instalar 
um sistema fotovoltaico e gerar energia a partir 
da luz solar no condomínio? Sim! Vários prédios 
residenciais no Brasil já experimentam na prática 
as vantagens de se utilizar essa alternativa sus-
tentável. 

Primeiro, é necessário saber que para a produ-
ção de energia elétrica são usados dois sistemas: 
o heliotérmico, em que a irradiação é convertida 
primeiramente em energia térmica e posterior-
mente em elétrica; e o fotovoltaico, em que a irra-
diação solar é convertida diretamente em energia 
elétrica.

Essa energia será captada por coletores que 

ficam instalados nas áreas onde há maior inci-
dência de luz solar, normalmente nas coberturas 
dos edifícios. Um painel de 100 Wp no Brasil pode 
produzir em média um máximo entre 400 e 650 
Wh por dia (ou entre 12 e 20 kWh por mês). 

A energia gerada pode ser distribuída nas áre-
as comuns ou entre os apartamentos, servindo, 
por exemplo, para aquecer a água do banho, em 
substituição ao chuveiro elétrico, um dos compo-
nentes que mais consome energia em uma casa. A 
instalação de painéis de energia fotovoltaica em 
condomínios pode gerar economia de até 80% 
nas contas de luz.

O condomínio Parque Gran Cielo, em Apareci-
da de Goiânia (GO), é um exemplo de empreendi-
mento especialmente planejado para obter êxito 
no uso de energia solar. As áreas de piscina, salão 

de festas, bicicletário, 
churrasqueira e play-
ground serão todas 
abastecidas com ener-
gia fotovoltaica, é o 
que prevê a construto-
ra responsável. A esti-
mativa é que os painéis 

fotovoltaicos sejam capazes de gerar 1.864 kWh/
mês, o suficiente para a demanda das áreas coleti-
vas, impactando significativamente nas contas do 
condomínio. 

Que equipamentos são necessários para a 
instalação de um sistema fotovoltaico? Primei-
ramente os inversores, responsáveis por trans-
formar a corrente contínua (CC) em corrente al-
ternada (CA) e ajustar a voltagem de acordo com 
a necessidade; baterias, que serão usadas para 
armazenar energia; controladores de carga, os 
quais regulam o carregamento das baterias, bem 
como outros equipamentos complementares 
como cabos, estruturas de fixação para os painéis 
e outros acessórios.

Para adotar um sistema de obtenção e pro-
cessamento de energia solar primeiramente é 
necessário contar com a assessoria de uma em-
presa especializada nesse serviço. Engenheiros e 
outros profissionais poderão avaliar as necessi-
dades do condomínio e fazer o dimensionamento 
dos módulos de placas de captação, bem como os 
melhores locais, orientação e inclinação (tudo in-
fluencia na eficiência) para instalá-los de modo a 
obter o melhor aproveitamento.

Energia solar é alternativa econômica e sustentável 
para condomínios

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 tel:  
(79) 3043-1744 ou 99131-7653 e-mail: joselitomkt@hotmail.com

NOTA IMFORMATIVA
É com grande satisfação que informamos que o Eng. Leonardo 
Medina, proprietário da Gerenciall Engenharia, empresa atuante no 
mercado sergipano na área de inspeções prediais, vistorias e perícias 
prediais a mais de 10 anos, estará assumindo a Coordenação do 
Instituto de Engenharia de Sergipe – IESE, onde foi criado no mês 
de outubro do presente ano. O instituto dentro de várias atribuições, 
será o local da fomentação da Engenharia no Estado de Sergipe, o 
local onde ocorrerão debates e discussões da Engenharia em geral 
e as transformações que a mesma está fazendo em nosso estado 
sempre com a participação constante da sociedade como um todo.
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Gestor do condomínio deve ser pessoa pro-
ativa com conhecimento diversificado em 
várias áreas

O dia 30 de novembro marca no calendário a 
data escolhida para celebrar o síndico! Cargo es-
sencial em todos os condomínios, a função de sín-
dico requer conhecimentos diversificados, além 
de muito jogo de cintura e organização, para ad-
ministrar os interesses coletivos do condomínio. 

Cabe ao síndico, as atividades de gerir os fun-
cionários, controlar o caixa do condomínio - re-
gulando as receitas e despesas mensais - , bem 
como também cuidar da manutenção do prédio, 
visando à valorização e preservação do mesmo, 
além de, muitas vezes, também servir de concilia-
dor para conflitos internos. 

Não há pré-resquisitos para se ocupar o cargo 
de síndico, desde que se seja maior de 18 anos e 
uma pessoa com boa vontade. Contudo, algumas 
noções básicas em algumas áreas são bem-vindas 
para facilitar a gestão:

• Conhecimento jurídico: não é necessário 
ser advogado, mas buscar informações sobre no-
ções do Direito são importantes, principalmente 
no tocante às legislações trabalhista e fiscal, além 
de Direito Condominial, claro. 

• Contabilidade: lidar com notas fiscais, ba-
lancetes, pagamentos de funcionários e impostos 
pode se tornar uma atividade bastante confusa 
quando não se tem a mínima noção de contabili-
dade. Saber gerenciar as finanças é essencial para 
o síndico.

• Manutenção predial: cuidar da estrutura 
e bom funcionamento dos equipamentos do pré-
dio é uma das maiores cobranças por parte dos 
condôminos em relação ao síndico. Portanto, ele 
deve estar a par das necessidades do prédio, a 
regularidade das manutenções, os cuidados e a 
segurança.

•  Obras: não é obrigatório o síndico ser um 
arquiteto ou engenheiro, mas se ele tiver conhe-

cimentos básicos nessa 
área, sua atividade será 
facilitada. É válido res-
saltar que o síndico é 
responsável pela obra 
no condomínio, caben-
do a ele a fiscalização e 
prestação de contas da 
mesma. Então, enten-
der um pouco dos pro-
cessos só irá fazer bem.

• Liderança: o dom 
de articular bem a fala 
para demonstrar seus 
pontos de vista, assim 
como a capacidade de 
coordenar grupo e con-
ciliar interesses são 
características de um 
bom líder, que é o que o 
síndico deve buscar ser. 
Além dos conhecimen-
tos técnicos inquestio-
navelmente necessários 
à administração buro-
crática do condomínio, 
o síndico não pode es-
quecer que sua função 
requer saber lidar com 
pessoas. 

Novembro é o mês que celebra os síndicos
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Compliance condominial: segurança 
para o síndico e para os moradores

Compliance é um termo que deriva do verbo 
inglês “to comply” que significa numa 
tradução livre “estar em conformidade”. 

Não se trata de um conceito novo no mundo 
jurídico, porém, vem ganhado muita força 
nos últimos anos aqui no Brasil, em especial a 
partir dos escândalos de corrupção envolvendo 
agentes públicos e empresas dos mais variados 
segmentos.

No mundo empresarial o compliance é uma 
ferramenta de gestão que possibilita a adequação 
dos procedimentos internos da organização 
ao que diz a lei, de modo a evitar fraudes ou 
até mesmo processos judiciais decorrentes da 
inobservância de itens regulamentares básicos.

Os condomínios, em que pese não sejam 
empresas na acepção técnica do termo, 
possuem um elevado número de exigências 
legais que devem ser observadas pelo síndico. 
São exigências nas mais variadas áreas, como 
a trabalhista, previdenciária, cível, criminal, 
ambiental, tributária, etc. O síndico é aquele que 
responde juridicamente por cada uma delas, 
sendo seu dever atuar de modo preventivo e 
efetivo no suprimento dessas exigências.

Como é de se supor, é praticamente impossível 

que o síndico domine com eficácia todas as 
demandas legais que permeiam o condomínio 
edilício, sobretudo o síndico sem vasta 
experiência anterior. Nesse sentido, investir 
parte do orçamento anual em compliance é uma 
necessidade que urge aos gestores.

Como se dá a implantação de um sistema 
de compliance condominial?

A implantação de um sistema de compliance 
dependerá sobretudo da realidade de cada 
condomínio. Existem modelos que vão dos mais 
simples aos mais complexos e antes de se pensar 
necessariamente em softwares ou ferramentas 
específicas nesse sentido, é prioritário entender 
e trabalhar a cultura do condomínio no sentido 
de padronizar processos de modo a assegurar a 
plena efetividade do mecanismo de controle.

É preciso antes de mais nada contar com o 
suporte de uma administradora comprometida 
com a gestão, atenta aos compromissos legais e 
aos prazos de fechamento de balancetes e demais 
demonstrativos contábeis. Transparência é 
palavra de ordem quando se fala em compliance, 
desse modo, todos os atos da administração 
devem estar disponíveis para os moradores, de 
modo prático e fácil.

Outro ponto de suma importância é a 
participação dos conselheiros condominiais 
neste processo. Há condomínios por exemplo 
em que o Conselho Fiscal atua como fiscal de 
cada compra de valor elevado realizada pelo 
condomínio, atuando com base numa “Cartilha 

SAULO ÁLVARES CARVALHO DE 
JESUS
Advogado, Mediador de Conflitos e 
Gestor Condominial
Vice-Presidente da Comissão de 
Mediação, Conciliação e Arbitragem 
da OAB/SE.
contato@alvarescarvalhoadvocacia.
adv.br
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de Compras”. Com essa medida previne-se a 
ocorrência de fraudes na gestão, sem falar 
que os próprios recursos financeiros tendem 
a ser melhor empregados, uma vez que existe 
um padrão previamente estabelecido para as 
contratações.

Naturalmente, em todo o processo de 
compliance condominial é fundamental a 
presença de assessoria jurídica efetiva. O 
advogado condominial deve se inserir neste 
contexto como um consultor, entendendo as 
necessidades do condomínio e blindando-o 
em relação aos passivos decorrentes de falhas 
legais. Foi-se o tempo em que o advogado 
condominial atuava apenas na cobrança dos 
inadimplentes. O universo dos condomínios 
se tornou extremamente complexo e atuação 
preventiva desse profissional é fundamental 
para o sucesso da gestão.

Por fim, o próprio síndico deve ter em mente 
a necessidade da adoção de mecanismos de 
compliance para que a estrutura funcione a 
contento. Por exemplo, ele deve ao máximo 
evitar a informalidade no trato das queixas dos 
condôminos, deve atuar de modo impessoal e 
imparcial na gestão dos conflitos e na aplicação 
das normas regimentais. Além disso, deve ser 
absolutamente transparente no que se refere ao 
relacionamento com os fornecedores, atuando 
preferencialmente, como já dito, por meio de 
procedimentos pré-aprovados pela coletividade. 

Esses seriam os primeiros passos para a 
implantação de um mecanismo de compliance 
condominial. Guardadas as diferenças naturais 
entre condomínios e empresas, é fundamental 
que os síndicos dediquem tempo a analisar 
essa realidade. Futuramente trabalharemos 
detalhadamente cada um desses pontos e o 
próprio processo de controle. Até a próxima!
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O porteiro é um profissional que 
desempenha uma atividade crucial 
para a segurança do condomínio. É 

responsabilidade dele controlar o acesso de 
quem entra no prédio, seja como morador ou 
visitante, e essa função deve ser executada com 
o máximo de atenção e cautela. Entretanto, 
por vezes, o porteiro é perturbado em suas 
obrigações por distrações ou falhas que 
podem gerar prejuízos.

Aqui listamos as 7 coisas que os porteiros 
não devem fazer. O condomínio, por sua 
vez, deve colaborar para não tirá-lo de suas 
competências. 

Confira:

Sete coisas que os porteiros não devem fazer
1) Liberar acesso de pessoas sem 

consultar o morador - Essa é a praxe em 
praticamente todos os condomínios: ao 
receber um visitante, deve-se interfonar ao 
condômino e anunciar a presença da visita e 
questionar se pode permitir a entrada dela. 
Não fazer esse procedimento, pode resultar 
no acesso de indesejados ao interior do 
prédio, incluindo criminosos. O mesmo vale 
para técnicos de empresas de telefonia ou 
internet, por exemplo, o morador deve ser 
consultado se está esperando tais pessoas. 

2) Liberar acesso da garagem sem 
verificar quem é - O porteiro deve possuir 
a placa bem como modelo e cor de todos 
os veículos autorizados a entrarem na 

garagem do condomínio. O portão só deve 
ser aberto após essa checagem. A liberação 
para visitantes só deve ser feita, caso haja 
vaga disponível para essa finalidade e após 
expressa autorização do morador. Nesses 
casos, também é necessário anotar placa, 
modelo e cor do carro visitante.

3) Permitir entregas em domicílio - Por 
comodismo, muitos condôminos solicitam 
que o entregador de pizza, por exemplo, suba 
até o seu apartamento. O problema disso é 
que se expõe todo o condomínio, uma vez 
que não há controle do que esta pessoa possa 
fazer quando estiver dentro do prédio. O 
correto é que o condômino desça à portaria 
para recepcionar a entrega da encomenda. 

Por: Cecilia Lima
RP: 3268/DRT/PB
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Válvula alternadora de pressão 
para caixa d’água

Agora casas também podem reduzir suas contas de água e aumentar 
a pressão dos chuveiros e torneiras com   custos baixos e instalados 
promoção de lançamentos.

 A empresa Filtros & Cia lança mais um produto inovador em Aracaju, 
ao longo dos seus 20 anos, através do seu responsável  Aliomar conhecido 
como Dr. Água , por que todos o produtos de nossa empresa estão 
relacionados ÁGUA, começamos com os melhores Purificadores do Mercado 
Soft By Everest, em seguida Aquecedores a gás  Lorenzetti, Bloqueadores 
de Ar HG, Filtros de alta vazão BIG 20 com o exclusivo refil de malha de  
aço e finalmente o lançamento  da VÁLVULA ALTERNADORA DE PRESSÃO 

PARA CAIXA D’ÁGUA, como funciona esta válvula é 
instalada dentro da Caixa D’água acoplada da bóia 
de entrada até a saída para casa, e enquanto estiver 
entrando água da rede a válvula automaticamente 
irá  desviar o fluxos para os pontos de água da casa 
bloqueando a saída da caixas, assim os chuveiros e 
torneiras e demais pontos da casa terão a Pressão 
da rede (deso) e sua caixa continuará cheia, desta 
forma com maior pressão o consumidor terá 
banhos mais confortáveis e estará Gastando menos 
ághua por conta de uma pressão mais forte, OBS: 
todos os produtos acima citados são devidamente 
instalados por nossos técnicos Com garantia  e 
assistência permanente, dúvidas ligue direto para 
Aliomar o Dr. Água ele sempre terá uma receita 
boa para sua situação.

4) Ausentar-se de seu posto - Esse erro 
muitas vezes é cometido com a colaboração de 
moradores que solicitam a ajuda do porteiro 
para atividades as quais não estão em sua alçada, 
como descarregar compras do carro ou ajudar 
na mudança, por exemplo. Deixar a guarita vazia 
é uma falta grave para um porteiro e é algo que 
não pode ocorrer sob nenhuma hipótese. 

5) Servir de “secretário” para moradores 
- Entregar uma encomenda, guardar a chave 
do apartamento, dar um recado são alguns 
exemplos de “favores” que os moradores 
pedem aos porteiros. Por mais descortês que 
seja se negar a fazer isso, o porteiro deve 
fazê-lo, pois são atividades que fogem de sua 
competência. Além disso, evita-se problema 
maior, como, por exemplo, se uma encomenda 
for avariada ou uma chave sumir? Ele será 
responsabilizado.

6) Distrações - O porteiro deve dedicar 
atenção exclusiva à sua atividade, estando 
atento às câmeras e às movimentações no 
exterior do prédio. Para isso, é totalmente 
inadequado o costume de ficar assistindo 
televisão ou mexendo no celular durante o 
horário de serviço.

7) Ser indiscreto - O porteiro é uma 
pessoa que naturalmente sabe muito a 
respeito da rotina dos condôminos, pois é 
quem controla entrada e saída de pessoas, 
recebe correspondências, dentre outras 
funções. É importante que ele mantenha o 
máximo de discrição e sigilo sobre tudo o que 
não diz respeito diretamente ao serviço dele. 
Fofocas devem ser evitadas no ambiente de 
trabalho sempre. 
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SIMONE GONÇALVES
Advogada OAB/RS 74.437
contato@simonegoncalves.com.br
www.simonegoncalves.com.br

Alugar um imóvel é uma das relações jurídicas mais 
comuns nos dias atuais e de progressiva utilidade para 
o mercado imobiliário. 

Todo contrato é um ajuste de vontades entre as partes, 
que poderão estabelecer as condições que entenderem justas 
e necessárias, desde que não vá de encontro à Lei.

No entanto, ao optar por alugar um imóvel surgem 
diversas dúvidas sobre as responsabilidades do locador 
(proprietário) e do locatário (inquilino) quanto aos gastos, 
quem deve pagar o que.

É preciso ficar atento, pois quando você assina um contrato 
de locação de imóvel, assume obrigações, não apenas quanto 
ao pagamento do aluguel do imóvel, mas também outras 
despesas, conforme estiver previsto nas cláusulas do contrato.

Mas quem é responsável pela taxa condominial no 
contrato de locação?

Geralmente, a relação entre o condomínio e os condôminos 
(proprietários) é bastante delicada, e esta situação pode-se 
agravar quando um locatário (inquilino) também entra nesta 
relação. 

Se você está alugando um imóvel, tem que estar ciente 
às taxas inseridas nas cláusulas do seu contrato de locação, 
as quais devem ser claras e objetivas, a fim de evitar futuros 
conflitos.

A nossa legislação determina que o locatário (inquilino) 
é o responsável pelo pagamento do aluguel e encargos da 
locação, legal ou contratualmente exigíveis.

Desse modo, ao assinar um contrato de locação, você 
se responsabiliza expressamente pelo adimplemento dos 
encargos descritos em suas cláusulas.

Veja que, além do valor do aluguel, dentre os demais 
encargos que podem ser assumidos pelo locatário (inquilino) 

Contrato de Locação: 
Quem é responsável pela 

taxa condominial?
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pode constar o rateio das despesas condominiais, seguro, 
imposto predial (IPTU), gastos com gás, água e esgoto, dentre 
outras.

Ressalta-se que, a atual lei de locações de imóveis urbanos 
determina que, cabe ao locatário (inquilino) arcar com o 
pagamento das despesas ordinárias de condomínio.

Porém, o que são despesas ordinárias? 
Saiba que as despesas ordinárias são aquelas necessárias 

a administração do seu condomínio, ou seja, trata-se das 
despesas que tem a finalidade de manutenção e conservação 
do prédio.

No entanto, o cálculo da taxa condominial e seu modo de 
cobrança deve ser fixado na convenção do condomínio. 

Na prática: é a convenção do seu condomínio que 
determina a proporção e o modo de pagamento das 
contribuições dos condôminos a fim de atender às despesas 
ordinárias e extraordinárias do prédio, bem como a forma 
de administração, competência das assembleias, forma 
de convocação, quorum exigido, sanções aos condôminos, 
regimento interno, dentre outros. 

Veja que, a convenção condominial, regimento interno 
ou assembleia condominial NÃO pode estabelecer regras em 
contrariedade a Lei.

Portanto, mesmo tratando-se de um imóvel alugado, 
a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial 
continua sendo do proprietário, neste caso o locador, ou seja, 
a referida taxa apenas foi transferida para um terceiro, neste 
caso, o locatário (inquilino).

Logo, havendo inadimplência quanto a taxa condominial, 
a dívida será sempre vinculada ao imóvel, por isso quando 
o não pagamento torna-se recorrente, o condomínio pode 

entrar com ação judicial contra o  locador (proprietário), 
sendo que, como última alternativa, para o pagamento do 
débito poderá ser utilizado o próprio imóvel.

Assim, quando envolver contrato de locação, é indicado 
que o locador (proprietário) pague a taxa condominial 
diretamente ao condomínio, podendo repassar ao locatário 
(inquilino) o respectivo valor juntamente com o aluguel 
combinado.

Isso porque, sempre que o condomínio for credor quanto 
a taxa condominial, a responsabilidade será do locador 
(proprietário) do imóvel, pois embora haja um contrato 
de locação envolvido, seus efeitos não se estendem ao 
condomínio.

Embora o locatário (inquilino) tenha responsabilidade 
sobre o imóvel, pois é ele que mora no condomínio, eventual 
ação judicial referente a taxa condominial recairá sempre 
sobre o locador (proprietário).

Importante: ainda, tratando-se de contrato de locação, 
o locador (proprietário) pode exigir do locatário (inquilino) 
garantias como: caução; fiança; seguro de fiança, dentre 
outras.

Desse modo, conclui-se que embora exista contrato 
de locação vigente, o devedor da taxa condominial é o 
condômino, isto é, o locador (proprietário), pois o locatário 
(inquilino), não é considerado condômino. No entanto, este 
poderá ser devedor das despesas condominiais ao locador 
por força de contrato de locação. 

Se você é o locatário, não confie apenas no que está 
descrito no seu boleto quanto as despesas condominiais, pois 
há possibilidade de equívocos.

Verifique exatamente o que será pago, pois há despesas 

que são de responsabilidade do locador (proprietário) e 
acabam sendo cobradas, indevidamente, dos locatários 
(inquilinos), assim aquele que aluga acaba perdendo dinheiro.

Se você é o locador, busque sempre estar ciente quanto ao 
pagamento da taxa condominial pelo locatário, a fim de evitar 
surpresas desagradáveis futuramente.

Portanto, para garantir segurança na locação de um 
imóvel, jamais assine o contrato sem antes ler bem e 
compreender cada cláusula. 

Conheça nosso Blog: http://simonegoncalves.com.br/
blog/ 
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Há quase três anos no mercado condomi-
nial, a Cometaserv oferece um serviço di-
ferenciado para os condomínios de Araca-

ju. Especializada em manutenção em sistemas de 
segurança eletrônica, 
a empresa implantou 
uma política comercial 
e operacional inovado-
ras, que visa oferecer 
uma prestação de ser-
viço de qualidade e efi-
ciente.

Após avaliar que o 
mercado condominial 
tinha demanda para 
esse nicho de merca-
do, a empresa criou 
uma gama de serviços 
embasada em três pila-
res: rapidez, qualidade 
e personalização, de 
modo que a integração 
entre empresa, cola-
boradores e clientes 
proporcionasse melhor 
qualidade de vida para 
todos. A escolha por 
esses pilares se deu ao 
fato de que os equipa-
mentos eletrônicos são 
essenciais para a segu-
rança do condomínio 
e esses procedimentos 
estão diretamente li-
gados a essa questão, a 
saber:

Empresa de manutenção em sistemas de em segurança 
eletrônica traz soluções para o mercado condominial sergipano

JORGE MAX NUNES GOMES
Especialista em Sistemas de 
Segurança Eletrônica Condominial
CREA-SE 270795705-4
max@cometaserv.com.br
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Rapidez: após uma vasta pesquisa, percebeu-se 
que o atendimento contratual das empresas exis-
tentes era de até 24 horas após abertura de cha-
mados e que o mercado necessitava de um tempo 
menor. Baseados nessa informação, a Cometaserv 
optou por reduzir o atendimento para até 06 horas 
úteis. Ainda neste ponto, outra reclamação rotinei-
ra dos condomínios era que quando as empresas 
não atendem no tempo acordado, contratualmente 
não existe punição para elas. Pensando nisso, foi 
elaborada a cláusula pontualidade garantida, em 
que caso o atendimento não se inicie no prazo das 
06 horas úteis, o condomínio ganha 20% de des-
conto na fatura mensal. Sendo, portanto, a única 
empresa de prestação de serviço desse segmento, 
em Aracaju, que se pune contratualmente.

Essa rapidez é uma das características mais co-
mentadas da Cometaserv, conforme relata Arlington 
Santos, supervisor do Condomínio Plaza São José: 
“antes de contratar a Comertaserv tive vários pro-
blemas com outras empresas, como solicitar a em-
presa e não ser atendido no mesmo dia ou levar até 
dois dias para o atendimento. Além de serviços mal 
feitos e atendimento de péssima qualidade. Fato que 
hoje não enfrento esses tipos de problemas”.

Qualidade: visando oferecer um serviço de boa 
qualidade, a Cometaserv trabalha exclusivamente 
com condomínios, dessa forma nossos técnicos 
são especialistas em sistemas eletrônicos con-
dominiais. Além de que, existem procedimentos 
e instruções padrões de trabalho seguidos pelos 
colaboradores, aliado ao acompanhamento cons-
tante pelo setor de comissionamento e qualidade, 
a fim de garantir para os clientes eficiência com 
eficácia no serviço prestado.

“A Cometaserv presta um serviço incompará-
vel, a forma de atendimento das solicitações de 
serviços são sempre atendidas tão rápido que até 
me surpreendo. Além da rapidez no atendimento, 
o serviço é sempre da melhor qualidade e sempre 
tenho as demandas solucionadas”, afirma Lucas 
Cardoso, Síndico do Condomínio Regent Garden.

Personalização: a cidade de Aracaju possui vá-
rios condomínios de diferentes tamanhos e poder 
aquisitivo. Portanto, cada um merece ter um aten-
dimento de qualidade, mas que se enquadrem nos 
seus recursos financeiros. Dessa forma, a Come-
taserv analisa o melhor custo benefício para cada 
tipo de situação e de cliente, sempre em sintonia 
com os síndicos e supervisores, em que busca o 

melhor projeto de execução, com menor custo, 
sem afetar a qualidade do funcionamento dos 
equipamentos e do serviço contratado.

Atrelados a esses pilares, tem também a busca 
por inovação tecnológica tanto nos equipamentos 
oferecidos para o cliente, como nas ferramentas 
disponibilizadas para facilitar o atendimento. En-
tendendo que os smartphones são os dispositivos 
mais utilizados pelas pessoas, a Cometaserv dispõe 
de um sistema de OS (Ordem de Serviços) eletrôni-
ca, com envio de E-mail’s e SMS’s, em que é possível 
solicitar atendimento via Aplicativo e WhatsApp. 
Esse sistema oferece ainda monitoramento das ati-
vidades executadas e históricos das manutenções, 
o que proporciona uma completa transparência no 
serviço prestado para o condomínio.

Foi, portanto, com esses aspectos que a Cometa-
serv recebeu na solenidade de encerramento da II 
FEICOND (Feira de Produtos e Serviços para Condo-
mínios de Sergipe) uma premiação por está entre as 
10 empresas mais lembradas no mercado condominial 
sergipano em 2017, evento realizado pela Assindicon/
SE (Associação Brasileira de Síndicos, Condomínios e 
Empresas Afins de Sergipe), e vem ganhando espaço 
no mercado pela inovação nos serviços prestados.
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O primeiro condomínio com IoT e 
beacons do Estado de Sergipe.

 

A Internet das coisas esta tornando o mundo cada dia mais 
conectado. Cidades, objetos e empresas utilizam essa 
tecnologia para interagir diretamente com o seu público 

e, desta forma, melhoram a comunicação, fidelizam os clientes e 
alavancam as vendas. Aracaju começa a dar os primeiros passos 
para se tornar uma Smart City – cidade inteligente – tornando os 
pontos turísticos inteligentes, com sensores chamados beacons, 
que detectam o turista e disponibiliza informações relevantes. 

A tecnologia usada é chamada de Beacon, da empresa TagPoint 
e ela pode ter diversas aplicações, como por exemplo, facilitar 
a comunicação entre síndicos e moradores em condomínios 
residenciais. Sabemos que nem sempre um aviso no mural ou um 
panfleto entregue vai ser lido. Sendo assim, a tecnologia veio para 
facilitar o envio de comunicados, avisos e alertas que passam a 
ser entregues diretamente no celular ou tablet dos moradores. 

De acordo com o Síndico Ulisses Deda, que sempre se 
preocupou em manter o condomínio Bouganville Residence 
organizado e atualizado com o que há de melhor, explica as 
possibilidades com o uso da tecnologia Beacon. “O envio de 
comunicados, convites de assembleia, formulário de reserva de 
salão de festas e livro de ocorrência são registrados e enviados 
diretamente para os smartphones dos moradores. A tecnologia 
também permite a detecção automática do morador e visitante 

ao se aproximar da portaria. Diferente de antes, agora eu sei 
quem recebeu os comunicados, quem acessou o conteúdo, tudo 
em tempo real”, relata.

A implantação da internet das coisas é composta por um 
aplicativo que deve ser baixado pelos usuários em smartphones, 
uma plataforma de gerenciamento de conteúdo, seu alcance e 
muitas outras funções e, o Beacon, que é um sensor bluetooth 
4.0. A empresa que distribuí e implanta essa tecnologia é a 
Evotec Tecnologia, que atua no mercado sergipano e trouxe para 
o Estado essa tecnologia que revolucionando a comunicação e 
caído no gosto de muitas empresas e governo. 

Uso do bluetooth 4.0
Uma das premissas para que o usuário tenha acesso a 

informações relevantes é adquirir gratuitamente o aplicativo 
TagCity, disponível no Google Play e Apple Store e deixar ativado 
o bluetooth no aparelho celular. 

Muitas pessoas acreditam que deixar o bluetooth ligado 
consome bateria do celular, o que não é verdade. A versão 4.0 
lançada a alguns anos atrás, tem em uma de suas vantagens o 
baixo consumo da bateria dos smartphones, que é quase zero.  

Além disso, o aplicativo TagCity é utilizado por outros 
estabelecimentos como bares, farmácias, restaurantes, 
shoppings, com o objetivo de enviar promoções imperdíveis aos 
seus clientes. Isso é muito bom, pois consumidor utiliza apenas 
um aplicativo para interagir com todas as empresas preferidas, 
no mundo todo. Ao mesmo tempo em que gera dados inéditos 
para o empresário, conhecendo seu publico e auxilia na tomada 
de decisões.

O responsável por difundir a internet das coisas em Sergipe, 
Rodrigo Lemos, proprietário da Evotec Tecnologia, explica que 
existe um mundo de possibilidades para o uso da ferramenta. 
“A tecnologia já é usada em diversos países e aqui no Brasil seu 
uso cresce de forma acelerada, tanto para uso social, como para 
o marketing de empresas devido à mudança de comportamento 
das pessoas com o advento dos smartphones”, conta.

Quem quiser saber mais sobre essa tecnologia, pode 
acessar acompanhar as novidades nas redes sociais, Insta:@
tagpointse  e Face:/tagpointse ou entrar em contato no número 
79 991422507(whatsapp).

Internet das coisas transforma a comunicação em condomínios residenciais
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Sucesso total a II FEICOND – Feira de Produtos 
e Serviços para Condomínios de Sergipe, 
evento realizado pela ASSINDCON/SE – 

Associação Brasileira de Síndicos, Condomínios 
e Empresas Afins – Unidade Sergipe e Terra 
Serigy Produções nos dias 27, 28 e 29 de outubro 
no Home Center Ferreira Costa Aracaju com as 
presenças de 35 expositores diretamente ligados 
ao mercado condominial sergipano.   Além de 12 
(doze) palestras de variados temas, conduzidas 
por grandes nomes de instituições locais, a 
exemplo da OAB/SE, CREA/SE, CAU/SE, CRA/
SE, CRC/SE, CORPO DE BOMBEIROS, DESO, 
ENERGISA, dentre outras e 01 (um) workshop 
sobre terceirização de mão de obra que foi 
conduzido por William Alves, diretor Executivo 
do Grupo Multserv. 

II FEICOND

O legado que a II FEICOND/SE deixa para 
o mercado condominial sergipano é a Câmara 
de Mediação de Conflitos Condominiais e 
Imobiliários que nasce da parceria firmada entre 
à MEDIA – Câmara de Mediação de Conflitos (Ana 
Sarmento), Assindcon/SE (Gilmar Antonio), e 
Secovi/SE (Juliano Lopes).

A diretoria da ASSINDCON/SE divulgou 
calendário das atividades para o exercício 
de 2018 (publicaremos na próxima edição) 
e convidou todos os síndicos, subsíndicos, 
conselheiros, colaboradores, condôminos, 
fornecedores e prestadores de serviços para 
comemorarmos o 30 de novembro, Dia Nacional 
do Síndico em evento que acontecerá na mesma 
data no Museu da Gente Sergipana (Av. Ivo do 

Prado, 398 – Centro) às 17h com a entrega do 
título dos MELHORES DO ANO (THE BEST!) e do 
lançamento do livro RENASCER - Reconstruindo 
o seu eu da síndica profissional e assistente 
social, Michelle da Graça Nunes. 

Informações e reservas: 
Fones: 79 3041-4590 – 9 8859-9990 (zap)
E-mail: assindcon.se@gmail.com 


