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* TR – Taxa Referencial; ** Débitos Federais; *** Unidade Padrão de Capital; (1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, para depósitos até 03/05/12; (2) 
Rendimento no primeiro dia do mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 567, de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 do mês seguinte 
(TR + juros de 3 % ao ano). (4) Juro pela Taxa Selic para pagamentos de débitos federais em atraso – no mês do pagamento, a taxa é de 1%; (5) São duas 
faixas salariais mínimas, com vigência a partir deste mês: R$ 905 (para domésticos, agropecuários, ascensoristas, motoboys) e R$ 920 (para operadores 
de máquinas, carteiros, cabeleireiros, trabalhadores de turismo, telemarketing); (6) Extinta pela Medida Provisória nº 1973/67, de 27/10/00 – último 
valor: R$ 1,0641; BTN + TR cheia – suprimido por ser título extinto pela Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda existam alguns em circulação. 
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

Editorial
Nossa Mensagem

Indicadores Econômicos
ago/16 set/16 out/16 nov/16 Ano 12 meses

Poupança antiga (1) 
Poupança (2) 
TR* 
TJLP 
FGTS (3) 
SELIC - Déb Fed (4) 
UPC *** 
Salário Mínimo 
Salário Mínimo SP (5) 
UFIR (6)

(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(R$) 
(R$) 
(R$)

0,7558 
0,7558 
0,2545 
0,62 

0,5018 
1,22 
23,16 
880,00 

1.000,00

0,6583% 
0,6583% 
0,1575 
0,60 

0,4045 
1,11 
23,16 
880,00 

1.000,00

0,6609% 
0,6609% 
0,1601 
0,62 

0,4071 
1,06 
23,29 
880,00 

1.000,00 
---

0,6435% 
0,6435% 
0,1428 
0,60 

0,3898 
1,04 
23,29 
880,00 

1.000,00 
---

7,57 
7,57 
1,82 
6,96 
4,62 
12,75 
2,01 
11,68 

--- 
---

8,35 
8,35 
2,05 
7,59 
5,12 
14,06 
2,01 
11,68 

--- 
---

Mais um ano chega ao fim. Mais doze 
meses se foram. Contas a pagar, 

funcionários para gerenciar, manutenções 
e convivência com condôminos. A rotina 
de um síndico de condomínio costuma ser 
bastante ocupada e repleta de obrigações, 
porém, com organização e boa vontade é 
possível exercer essa função com louvor. 
 Organização é, aliás, uma das 
principais características do bom síndico. 
Praticamente uma condição para ocupar 
a gestão do condomínio. Utilizar essa 
qualidade nas finanças é fundamental. 
Projetar investimentos, prever despesas e 
planejar ações são objetivos do síndico neste 
final de ano. Os tempos são de crise e é muito 
importante iniciar o novo ano com as finanças 
do condomínio detalhadas na ponta do lápis. 
 Nossa matéria da seção “Finanças” 

aborda essa necessidade de se formular um 
planejamento financeiro para o condomínio 
em 2017. Independente da continuidade ou 
não do mandato, é obrigação do síndico deixar 
a “casa arrumada” para o novo ano que entra. 
Mas nem todos pensam dessa maneira. 
 Embora seja de fundamental 
importância, o planejamento financeiro 
é negligenciado por muitos síndicos. 
Levantamento da administradora de 
condomínios paulista 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. Para evitar dor 
de cabeça, a melhor atitude é se antecipar e 
planejar o orçamento de 2017.

 Nessa edição festiva de fim de ano, 
o Jornal do Síndico fala sobre decoração 
natalina em sua seção “Decoração”. É 
possível enfeitar o prédio gastando pouco e, 
de quebra, isso pode servir para incentivar 
a interação e boa convivência entre os 
condôminos. Viver em harmonia pacífica é o 
objetivo de todo condomínio, não é mesmo?
 Chega dezembro e nós da equipe 
do Jornal do Síndico nos despedimos de 
mais um ano de sucesso, com a certeza 
de que podemos nos aperfeiçoar cada vez 
mais para proporcionar o que há de melhor 
e mais útil no universo dos condomínios. 
Reafirmamos aqui o compromisso com 
nossos leitores, para que estejamos 
novamente juntos em 2017. A todos 
desejamos boas festas e um feliz Ano Novo!

Os editores

ANUNCIE:
(85) 3214.4972
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ADMINISTRAÇÃO

COTIDIANO 

Uso de procurações é legal, mas fica a critério da Convenção do condomínio

Está aberta a temporada de férias escolares!

O condomínio é um 
patrimônio coletivo e é 

justamente por essa condição 
que cada decisão sobre ele 
requer um entendimento 
colegiado, seguindo ritos e 
protocolos para assegurar o 
bem comum. Toda a burocracia 
que gira em torno dessas 
questões às vezes gera dúvidas 
não apenas nos condôminos, 
mas também no síndico, o qual 
precisa responder legalmente 
pelo edifício.
 Um dos pontos 
conflituosos é sobre o uso da 
procuração como instrumento 
de representação dentro 
do condomínio: ela é válida 
legalmente? Um inquilino pode 
representar o proprietário? 
O síndico pode representar 
um condômino? Vizinhos 
podem votar um pelo outro? 
Que finalidades e atividades 
podem ser elencadas numa 
procuração? Esses são 
alguns dos questionamentos 
frequentemente feitos sobre 
o tema e os quais tentaremos 

clarear ao longo dessa matéria. 
 Em princípio, é válido 
elucidar em que consiste tal 
documento. A procuração é a 
ferramenta jurídica pela qual 
uma pessoa nomeia alguém de 
sua confiança para agir em 
seu nome numa determinada 
situação em que ela não possa 
estar presente. Para isso, 
ambas as partes devem ser 
maiores de 18 anos. Ela é, sim, 
um instrumento válido para as 
decisões do condomínio, uma 
vez que o Código Civil legitima 
seu uso em assembleias, sejam 
quais forem as finalidades. 
 Assim sendo, um 
inquilino em dia com suas 
obrigações pode participar das 
deliberações desde que esteja 
munido de uma procuração do 
proprietário de sua unidade, 
autorizando-o a exercer poderes 
específicos (os quais devem estar 
discriminados no documento 
registrado em cartório para 
autenticar a legitimidade do 
mesmo, evitando fraudes).
 A priori, não há 

impedimento na legislação 
brasileira para que o síndico 
seja procurador de condôminos 
ou mesmo que um vizinho 
represente outro condômino 
na ausência deste, estando 
obviamente munido de 
procuração. No entanto, fica 
a critério do condomínio 
aceitar ou não essa conduta. 
É necessário, portanto, que 
a Convenção condominial 
explicite sua postura de permitir 
ou não o uso de procurações 
em assembleias e também os 
propósitos para os quais podem 
ser usadas. 
 Não havendo restrições 
em Convenção sobre o uso 
delas, as procurações podem 
ser utilizadas para substituir o 
condômino e votar por ele em 
assembleias para atividades 
como: eleição ou destituição 
de síndico; aumento de taxa 
condominial e formulação 
de taxa extra; aprovação de 
balancetes; aprovação de 
reformas e investimentos; 
realizar reclamações formais, etc.

É dezembro e durante as 
férias escolares que se 

aproximam as crianças que 
moram em condomínios 
residenciais e não viajam 
tendem a passar mais 
tempo nas áreas comuns do 
prédio. O síndico deve estar 
vigilante na circulação desses 
pequenos condôminos dentro 
do condomínio. 
 Sobre a segurança 
das crianças, a preocupação 
maior deve ser em relação 
a elevadores, garagem, 
escadaria, piscina, playground 
e áreas de acesso restrito 
como caixas d’água e casa das 
máquinas. Algumas medidas 
devem ser adotadas para 
manter a ordem no período 
de férias:

Restringir áreas
A brincadeira não pode rolar 
solta por todos os locais, 
é necessário estabelecer 
limites para o uso de áreas 
comuns. Por exemplo, não é 
permitido andar de patins 
ou bicicleta em corredores, 
crianças não devem ter livre 
acesso ao salão de festas ou 
outro espaço que possua 
equipamentos que podem ser 
danificados. 

Estabelecer horários
A lei do silêncio deve ser 
respeitada também nas férias. 
Não é porque as crianças estão 
livres dos compromissos 
escolares que elas podem 
brincar nas dependências 
comuns do prédio pelas horas 

que quiserem. O silêncio 
deve ser guardado das 
22h às 8h e os excessos de 
barulho e bagunça devem ser 
combatidos mesmo na faixa 
de horário liberada. 

Exigir supervisão
O condomínio deve proibir 
o acesso de crianças 
desacompanhadas a espaços 
que possibilitem, ainda 
que minimamente, o risco 
de acidentes. Piscina, 
playground ou brinquedoteca 
são exemplos. O uso deve 
ser obrigatoriamente 
supervisionado por um adulto 
responsável.

Advertir pais e responsáveis
Não custa nada reforçar 

informações nesse período 
de férias. Para isso, é 
interessante que o síndico 
envie para as unidades uma 
lista de advertências do que 

é vetado nas áreas comuns 
do prédio, bem como as 
penalidades previstas a 
quem infringir o Regimento 
do condomínio. 
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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.

Com quase 12 milhões de desem-
pregados, o Brasil vive uma de 

suas maiores crises. A perda do em-
prego traz uma redução dos gastos 
e, consequentemente, o atraso nas 
contas do mês, inclusive a do condo-
mínio. “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 dificulda-
de financeira momentânea”, explica 
o Dr. Rodrigo Karpat, advogado es-
pecialista 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 valo-
rizem os imóveis. Em outros casos, 
como por exemplo, a implantação da 
portaria virtual, a redução de despe-
sas chega atingir 40%, tendo em vista 
que a folha de pagamento em geral é 
responsável por 50%, chegando a ex-
tremos de 80%, como no caso de pré-
dios pequenos com portaria 24 horas, 
faxineiro e zelador, do total de gastos 
de um condomínio. “Todo condomí-
nio consegue reduzir as despesas se 
tiver uma gestão eficiente”, explica 
Karpat. Que complementa, “porém, 
a redução deve ser consciente e não 
pode colocar o condomínio em risco, 
seja de ficar sem dinheiro, ou de efe-
tuar 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 eficazes.

1. Portaria Virtual – 
Atualmente é a medida que provoca 
a maior redução de despesas dentro 
de um condomínio. É possível dispen-
sar 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 
implantada em boa parte dos condo-
mínios nos próximos 10 anos.

2. Iluminação de 
led – A lâmpada de led economiza 
90% de energia em relação a tradi-
cional incandescente. Fazer a troca de 
todas as lâmpadas é um investimento 
que é pago, em média, em 18 meses e, 

depois disso, provoca uma economia 
que varia entre 20% e 30% na conta 
de luz, dependendo do tipo de lâmpa-
da 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 exclusiva-
mente por questão de segurança. En-
tretanto, 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 iluminação só é acionado 
por um sensor de presença, é a me-
lhor pedida.

4. Individualização 
de água – Ainda muitos prédios anti-
gos não possuem a medição de água 
individualizada. É notório que o bra-
sileiro só se preocupa quando pesa 
em seu bolso. Quando o consumo é 
dividido entre todos, não importa se 
ficará 5 minutos ou 30 minutos no ba-
nho. A individualização do medidor é 
a solução.

5. Individualização 
de gás – Muitos prédios com mais 
de 20 anos não possuem a medição 
de gás individualizada, muitos deles 
utilizavam a caldeira que era o gás 
central. Quando o consumo é dividido 
entre todos, não importa se ficará 5 
minutos ou 30 minutos com o fogão 
ligado ou o sistema de aquecimento 
de água. A individualização do medi-
dor é a solução.

6. Água de reuso 
e captação de chuva – Atualmente, 
existem diversas alternativas e tecno-
logias para o melhor aproveitamento 
da água. É possível retirar água do 
lençol freático em alguns casos, tra-
tar o esgoto doméstico, reutilizar a 
água consumida e captar a da chuva. 
A construção de poço requer licença.  
Com a crise hídrica nos últimos anos 
e a previsão de reservatórios cada vez 
mais vazios, é natural que o valor do 
metro cúbico suba. O condomínio que 
pensa em economizar no futuro, pre-
cisa 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 incidência de sol de cada 
localidade para verificar o investi-
mento.

8. Assessoria Ju-
rídica – Contratar um escritório de 
advocacia vai muito além de apenas 
defender o condomínio de possíveis 
ações trabalhistas e ajuizar processos 
contra moradores inadimplentes. Um 
papel é o de revisar todos os contratos 
com empresas terceirizadas e rene-
gociar com cada uma delas. Sempre é 
possível reduzir e, em tempos de cri-
se, as empresas preferem diminuir a 
margem de lucro a perder o cliente. 

9. Readequação do 
quadro de funcionários – Em muitos 
condomínios existe ou um excesso 
de funcionários ou um planejamento 
ruim de escala de serviço que implica 
no pagamento de horas extras e, as-
sim, gastos desnecessários.

10. Síndico ou ges-
tor, desde que tenham uma gestão 
profissional – No passado, era visto 
como um custo, mas hoje o síndico/
gestor profissional compensa finan-
ceiramente. Todos os itens anteriores 
podem ser implementados por ele. 
Assim como as portarias-virtuais, a 
gestão profissionalizada é uma ten-
dência irreversível. Quantos antes for 
implementada, mais rápido e maior 
será a economia.

Sobre Karpat Advogados - 
Dr. Rodrigo Karpat

A Karpat Sociedade de Ad-
vogados é o maior escritório de direi-
to imobiliário e condominial do país. 
Cobrindo também as diversas áreas 
do direito desde 2007, o escritório é 
responsável por gerenciar mais de 
4.000 processos.

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

Além de ministrar au-
las, palestras e cursos em todo o 
Brasil, Dr. Rodrigo Karpat escre-
ve como colunista do site Síndico 
Net e do Jornal Folha do Síndico, 
é consultor da Rádio Justiça de 
Brasília e da OK FM e apresenta 
os programas Vida em Condo-
mínio da TV CRECI e Por Dentro 
dos Tribunais do Portal Universo 
Condomínio.

Banco de imagens: https://
www.dropbox.com/sh/1sqcrsuanwc4jfn/

AC9QH96CdReq6C8EGYiF9H_a?dl=0
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MANUTENÇÃO -  (Redação com TJDFT)

A chegada do verão é o marco 
para a temporada de uso mais 
intenso da piscina e outras áreas 
de lazer do condomínio. Isso 
requer vigilância e cuidados 
redobrados para assegurar o 
bom estado e funcionamento 
dos equipamentos, evitando 
possíveis acidentes que 
coloquem em risco a vida dos 
usuários, sobretudo em se 
tratando de crianças. 
 Neste ano, um 
condomínio de Caldas Novas 
(GO) foi condenado, juntamente 
à seguradora contratada por ele, 
a indenizar, solidariamente, os 
pais, o irmão e a avó de menor 
que foi sugado pelo ralo da 
piscina.  O total da indenização 
foi fixado em R$235 mil, mas 
a perda causada é irreparável, 

uma vez que a criança vitimada 
pelo acidente veio a óbito. 
 A situação ocorreu 
por volta das 11h30, enquanto 
a criança de 7 anos brincava 
na piscina do condomínio em 
companhia do irmão e da avó, 
quando, após um mergulho, teve 
o braço sugado e preso por um 
dos ralos de sucção da piscina. A 
avó solicitou ajuda de terceiros 
que estavam por perto, mas 
mesmo após o desligamento 
da bomba de sucção, tiveram 
muita dificuldade de tirar a 
criança do fundo da piscina, o 
que só foi possível após cerca 
de 10 minutos. Inconsciente, a 
criança foi levada ao hospital, 
vindo a falecer em razão do 
afogamento.
 Embora trágico, o 

desfecho desse tipo de acidente 
não é incomum. Centenas de 
casos como esse são registrados 
anualmente em condomínios 
no Brasil, o que faz necessário 
um reforço nos alertas para 
os cuidados. Uma das falhas é 
o superdimensionamento, ou 
seja, colocar ralos e bombas 
maiores e mais potentes que 
o indicado para o tamanho 
da piscina. Muitas pessoas 
fazem isso para poupar tempo 
na hora da limpeza, mas as 
consequências de colocar um 
ralo com uma super sucção 
podem ser fatais. 
 Outro tipo de acidente 
comum em piscinas se dá por 
contato da pele com falhas ou 
rachaduras no revestimento 
interno. Azulejos e ladrilhos 

descolados ou quebrados devem 
ser prontamente reparados 
ou podem provocar cortes 
profundos e potencialmente 
mortíferos. O conserto não é 
necessariamente complicado. 
Muita gente desconhece o fato 
de que ele pode ser feito por 
um profissional mergulhando 
na água, sem precisar esvaziar a 
piscina.
 Além dos reparos na 
estrutura física, outra questão 

urgente e fundamental é educar 
os usuários, conscientizando 
do uso adequado da piscina e 
equipamentos como cascatas, 
escorregadores e escadas. 
Além disso, deve-se proibir 
o acesso a esse ambiente por 
crianças desacompanhadas 
por um adulto responsável. A 
prevenção e a vigilância são 
as condutas mais adequadas 
para evitar perdas humanas 
irreversíveis.

Diversão com segurança na água
Conservação da piscina e seus equipamentos é fundamental para evitar acidentes durante o verão

 Uma novidade que está sendo utilizada 
para acabamento em paredes atualmente é o 
rodapé em PVC. Embora esse tipo de material 
não seja ainda muito comum para essa finalidade, 
a adaptação é vantajosa. Sendo um material 
flexível, ele acaba sendo bem prático e fácil de 
ser manuseado e a instalação é facilitada. A 
versatilidade é outro ponto positivo, pois caso 
necessite ser feito alguma passagem de fios ou 
outro reparo, não é preciso quebrar nem furar a 
superfície, basta desencaixar as placas de PVC, 
sem prejudicar o acabamento.
 De acordo com os fabricantes, outra 
vantagem é que o rodapé em PVC tem maior 
resistência contra a umidade. Isso significa que 
você poderá fazer a limpeza da área sem grandes 
preocupações em molhar e danificar esse material, 
já que ele suporta esse contato e mantém longa 
durabilidade, garantindo períodos maiores entre 
as trocas e manutenções.

 A demolição às vezes é uma necessidade 
quando se deseja reformar um espaço ou mesmo 
substituí-lo totalmente por outra construção. O síndico 
deve estar atento aos cuidados com esta etapa da 
obra. Em primeiro lugar, é necessário contratar uma 
empresa que obedeça às regras para essa atividade, 
especificamente as Normas Regulamentadoras (NR´s), 
que normatizam e orientam sobre os procedimentos 
obrigatórios relativos à segurança e medicina do 
trabalho: para o processo de demolição é essencial 
respeitar principalmente a NR 18 e a NR33. 
 Em segundo lugar está a preocupação como 
proceder com os despojos da demolição. Depois de 
finalizado o processo, e até mesmo durante ele, deve 
ser feito o recolhimento e descarte do entulho gerado. 
É um processo no qual a empresa de demolição deve 
estar envolvida e devidamente treinada para lidar com 
responsabilidade ambiental e seriedade. Descartar 
metralha em local inapropriado é crime e o síndico do 
condomínio pode ser responsabilizado por isso.

 Qualquer um que deseje contratar um seguro 
- seja ele de vida, saúde, automóvel ou imóvel - precisa 
passar por uma corretora de seguros. Isso porque a lei 
brasileira proíbe com que uma pessoa física, converse 
diretamente com uma seguradora. Uma dica valiosa 
na hora de escolher uma corretora é checar se os 
funcionários dela possuem experiência, qualificação 
profissional e principalmente, se eles estão cadastrados 
na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a 
entidade que coordena o setor de seguros do Brasil. 
Se não houver cadastro nela, fique desconfiado da 
credibilidade da corretora de seguros. 
 Outro ponto essencial é verificar qual a 
rapidez que essa empresa possui em resolução de 
pequenos problemas. Imagine: se eles não são capazes 
de resolver um problema simples em tempo hábil, 
como será no dia em que houver um sinistro e você, 
efetivamente, necessite reparar uma perda mais grave? 
Avalie a conduta dos funcionários e seu empenho em 
atender bem antes de fechar qualquer contrato. 

DICAS

Rodapés em PVC Demolição Corretora de seguros
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SEU CONDOMÍNIO -  (Redação com Assessoria)

se
ra

fim

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 
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.

Valorização da fachada agrega valor ao imóvel
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FINANÇAS -  (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
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Em espírito natalino!
Decoração temática embeleza o condomínio e proporciona integração entre moradores

Dezembro é último mês do ano 
e marca o fim de um ciclo. A 
decoração temática explicita o 
clima de festa e já é uma tradição 
em muitos condomínios. Além 
de embelezar as áreas comuns 
do prédio, investir em uma 
ornamentação natalina é uma 
boa oportunidade para integrar 
condôminos e disseminar a 
ideia colaborativa entre eles.
 O síndico Gerson 
Matias, à frente da administração 
de um residencial na cidade de 
Porto Alegre (RS) pelo terceiro 
mandato, relata uma história de 
sucesso. “Em 2008, foi proposta 
a criação de uma comissão 
tendo como finalidade a 
organização da decoração de 
fim de ano no prédio, que tem 3 
blocos. Os representantes foram 
escolhidos em assembleia e 

ficaram responsáveis por orçar 
o material e também instalar 
tudo. O resultado foi lindo e 
todos aprovaram, tanto é que 
outros síndicos que vieram 
depois mantiveram a tradição”. 
 Ele revela que o 
maior investimento foi feito 
no primeiro ano, depois muito 
foi sendo reaproveitado. 
“Inicialmente foram gastos 
cerca de R$ 900,00 e isso 
não chegou a pesar na taxa 
condominial porque foi rateado 
por muitas pessoas. Nos anos 
seguintes foi gasto bem menos, 
pois já tínhamos material e os 
membros da comissão também 
se dedicaram a fazer adereços 
com material reciclado, como 
jornal e garrafas Pet”. O síndico 
frisa que o momento de crise 
e o aperto financeiro não são 

desculpas para deixar passar a 
data em branco. 

Atenção com a segurança
 A instalação de 
enfeites natalinos deve ser 
feita observando a segurança 
do prédio. Os projetos de 
iluminação com pisca-piscas e 
lanternas devem contemplar 
economia de energia, evitando, 
emendas ou gambiarras que 
possam provocar sobrecarga 
nas instalações elétricas do 
condomínio. Não abuse de 
multiplicadores de tomada, 
tipo benjamim, que nunca 
devem ultrapassar a capacidade 
da tomada elétrica ou do 
multiplicador.
 O comércio deste setor 
dispõe de inúmeras opções 
de lâmpadas, luminárias, fitas 

de LED e enfeites temáticos 
para tornar qualquer ambiente 
encantador, mas a iluminação 
exige alguns cuidados para 
que curtos-circuitos, choques e 
apagões não estraguem a festa. 
Uma boa dica são os produtos 
de LED, mais resistentes, pois 
não queimam com facilidade, 
não emitem calor, economizam 
energia e oferecem inúmeras 
possibilidades de aplicação.

 Em áreas externas, 
utilize produtos específicos, 
com proteção contra umidade. 
Nunca se sabe quando a chuva 
chegará. Observe também que 
enfeites de papel, papelão 
ou plástico não devem ficar 
junto a lâmpadas e os enfeites 
energizados devem ficar 
afastados de cortinas, tapetes 
ou sofás, diminuindo o risco 
de incêndio.

DECORAÇÃO 

BEM ESTAR

Você sabia que a pele é o maior 
órgão do corpo humano? Dentre 
as funções que ela exerce está a 
de nos proteger contra agentes 
externos - como microorganismos, 
substâncias nocivas ou mesmo 
radiação - que possam nos causar 
infecção ou danificar células. 
No verão, uma variedade de 
fatores influencia mais na saúde 
desse órgão e é necessário estar 
vigilante para preservá-lo.
 Aumento da temperatura 
e maior incidência de raios 
solares são alguns desses fatores 
referidos, somados também ao 
fato de, durante o verão, estarmos 
mais propensos a nos expor ao sol, 
tomar banho de mar ou piscina e, 

em alguns casos, descuidar um 
pouco da alimentação durante as 
festas de fim de ano e férias. 
 Alguns cuidados devem 
ser tomados para manter a pele 
saudável. Confira:
Hidratação 
Descamação, aspecto enrugado, 
coloração acinzentada e toque 
seco são sinais de que a pele está 
pedindo água. Para manter uma 
aparência viçosa, a pele deve estar 
sempre hidratada e isso pode ser 
conseguido utilizando cosméticos 
apropriados tanto para o rosto 
quanto corpo. Também não se 
pode esquecer a principal forma 
de hidratação: beber água. Isso é 
essencial para a saúde como um 

todo! Especialistas recomendam 
ingestão de pelo menos 3 litros de 
água por adulto durante o verão. 
Alimentação
A hidratação também pode ser 
feita através de alimentos ricos 
em água. Nessa época do ano, 
deve-se investir em alimentos 
que auxiliam na hidratação do 
organismo, como as frutas e os 
sucos naturais. Uma dica especial 
para garantir um bronzeado 
saudável é ingerir alimentos ricos 
em betacaroteno, como a cenoura, 
a abóbora e o mamão. Mas muito 
cuidado com a conservação deles, 
por conta do calor, pois uma 
infecção pode ter exatamente o 
efeito inverso: vômitos e diarréira 

que levam a uma desidratação 
severa. Esteja vigilante, 
sobretudo, com relação a crianças 
e idosos, indivíduos mais frágeis e 
propensos à desidratação.
Proteção solar
A exposição ao sol é a principal 
causa de doenças de pele, 
incluindo o temido câncer. O uso 
de protetor solar - mínimo fator 
30 FPS - nas partes expostas 
é obrigatório não apenas nos 
dias em que for se bronzear na 
praia ou piscina. A qualquer 
momento, ao sair de casa e ir 
ao ar livre, deve-se usar um 
protetor associado também ao 
uso de chapéus, viseiras e roupas 
frescas. Também é importante 

lembrar que a proteção solar não 
deve ser aplicada apenas na pele: 
os lábios e os cabelos também 
merecem atenção durante as 
férias de verão.
Exposição ao sol
É verão e todo mundo deseja 
pegar um bronze, mas a exposição 
ao sol deve ser feita com 
responsabilidade e moderação, 
caso contrário, as consequências 
podem ser graves para a pele e 
saúde de um modo geral. Evite se 
expor entre as 10h e 16h, porque 
a incidência de raios ultravioleta 
B, que é o responsável pelo 
surgimento do câncer de pele, 
é muito maior nessa faixa de 
horário.

Pele requer cuidados especiais no verão
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LEGISLAÇÃO -  (Redação com TJRS)

Passo a passo para fazer o CNPJ do seu condomínio
*Dra. Simone Gonçalves

Código de Defesa do Consumidor é válido para relação entre condomínios e empresas

Os condomínios edilícios são 
imóveis nos quais existem 
simultaneamente 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, Regulamento 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 empregador, mesmo que não 
tenha ou pretenda ter empregados.
 O CNPJ abrange 
informações cadastrais das 
entidades de interesse 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 
condomínio 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 regularizado, não 
afasta a responsabilidade dos 
condôminos de contribuírem, na 
proporção de sua fração ideal, para 
as despesas comuns. 

PASSO A PASSO PArA CrIAr O 
CNPJ DO SEU CONDOMÍNIO
 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:

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

- Cópia da ata de eleição do Síndico, 
Conselho Fiscal e/ou Consultivo 
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 responsável, 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! 

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 
Gerador 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 
automaticamente pesquisa prévia 
que resultará em pendências ou 
não)
- Formalização da solicitação e 
documentação necessária (exceto 
para PJ domiciliada no exterior que 
tenha por objetivo aplicação nos 
mercados financeiros e de capitais)

A solicitação será formalizada:
- pela remessa, por via postal, 
pela entrega direta ou por outro 
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 
Documentos 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 
Receita Federal deverá entregar a 
documentação.
 Este documento deve 
ser assinado pela pessoa física 
responsável ou procurador e 
estar acompanhado de cópia 
autenticada do respectivo 
documento de identificação.
 Importante: Você terá o 
prazo de 90 (noventa) dias para 
impressão e envio/entrega da 
documentação. Após este prazo, 
a solicitação 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 produtos, 
contratação de serviços, expedição 
de boleto para recolhimento 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.  HYPERLINK "http://
simonegoncalves.com.br/blog/" 
http://simonegoncalves.com.br/
blog/ 

 Por muito tempo pairou 
sobre síndicos a dúvida se as 
leis do Direito do Consumidor 
eram válidas também para 
as relações entre empresas e 
condomínios, visto que esses 
últimos constituem uma natureza 
jurídica peculiar. Recentemente 
o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) se pronunciou sobre o 
tema considerou - através de 
entendimento de ministros de 
sua Terceira Turma - que, sim, a 
aplicação é válida.
 Disputas entre um 
condomínio de proprietários e 
empresas podem caracterizar 
relação de consumo direta, o 

que possibilita a aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) para resolver tal litígio, 
uma vez que segundo o ministro 
Paulo de Tarso Sanseverino o 
conceito de consumidor previsto 
no CDC deve ser interpretado 
de forma ampla. Para ele, o 
condomínio representa cada um 
dos proprietários e a ação busca 
proteger esses proprietários.
 No caso analisado pelo 
STJ, um condomínio questionou 
na Justiça uma alienação feita 
pela construtora do prédio e no 
rito da ação pediu a aplicação 
do inciso VIII do artigo 6º do CDC 
para inverter o ônus da prova, 

para que a construtora provasse 
a necessidade da alienação, 
bem como sua efetividade. Em 
primeira e segunda instâncias o 
pedido foi negado. Isso porque, 
a priori, houve o entendimento 
de que a relação entre o 
condomínio e a construtora não 
configurava consumo de acordo 
com a definição do CDC. Com a 
negativa, o condomínio entrou 
com recurso no STJ.
 De acordo com o 
ministro Sanseverino, relator 
do caso, uma interpretação 
diversa, como a adotada 
pelo Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) ao 

negar a inversão do ônus da 
prova, significava que cada 
proprietário teria que ingressar 
com uma ação individual, 
questionando o mesmo fato.
 O magistrado julgou tal 
restrição sem sentido. “Ora, se o 
condomínio detém legitimidade 
para defender os interesses 
comuns dos seus condôminos, 
justamente por ser constituído 
da comunhão dos seus interesses 
(artigo 12, inciso IX, do CPC/73; 
artigo 75, inciso XI, do NCPC), 
não se pode restringir a tutela 
legal colocada à sua disposição 
pelo ordenamento jurídico”, 
explicou. Sanseverino ressaltou 

ainda que o CDC ampliou o 
conceito básico de consumidor 
para abranger a coletividade, 
ainda que composta de sujeitos 
indetermináveis.
 Segundo os ministros 
da turma, mesmo que não 
fosse aplicado o CDC ao caso, a 
jurisprudência firmada no STJ 
possibilita a inversão do ônus da 
prova em casos como o analisado. 
O relator disse que o novo Código 
de Processo Civil ratificou a 
posição do tribunal e já prevê de 
forma expressa que o juiz pode 
determinar a inversão do ônus, 
dependendo das particularidades 
do caso.
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Histórias
eEstórias

ÁRIES 21/3 - 20/4

É bomsonhar omundo
que deixará para quem

lhe suceder. Não é só altruísmo,
mas pensar no legado pautado
por sua atitude de hoje.

HORÓSCOPO - POR ZANDER CATTA PRETA

CÂNCER 21/6 - 21/7

Momento de se apaixonar.
Seja por alguém, por um

trabalho, por um time de futebol
ou banda ou por simesmo. Deixe
esse encanto lhe tomar.

TOURO 21/4 - 20/5

Ooutroépartedoconvívio
de todoserhumanoque

viveemsociedade.Noentanto,
entendernãoépassividade.
Compreendaeajadeacordo.

LEÃO 22/7 - 22/8

O rei precisa de castelo e
aquele que se ausenta dá

espaço para o desmonte do reino.
Olhe comamor para o lar e famí-
lia. Pro passado, olhe comamor.

GÊMEOS 21/5 - 20/6

Cuidemais de si nos pró-
ximos dias. Saúde poderá

estar debilitada comaconteci-
mentos recentes. Tire da sua
vida o que lhe fazmal.

VIRGEM 23/8 - 22/9

Oencantamento intelec-
tual é pouco estimulado,

mas conseguimos ver a beleza
numargumento, num trabalho
bemconstruído ou numa ideia.

LIBRA 23/9 • 22/10

Não gaste energia emcoi-
sas que não lhe trarão

riqueza, conforto ou crescimento
pessoal. Também tenha cuidado
para não encurtar as reservas.

CAPRICÓRNIO 22/12 • 20/1

Talvez precise descer da
torre demarfim e encon-

trar gente como a gente. Seus
amigos queremcompanhia e
estão prontos para umabraço.

ESCORPIÃO 23/10 • 21/11

Seu ninho, seu abrigo, é
foco das suas atenções no

fimde semana. Dedique umcari-
nho no local e nas pessoas que
lhe acolhemno seu repouso.

AQUÁRIO 21/1 • 19/2

Omomento é agora, a
hora épara tudooque

semprequis, para todos osproje-
tos. Os resultadospodemnão ser
imediatos,mas serãoduradouros.

SAGITÁRIO 22/11 • 21/12

Inconsciente falando alto
nos próximos dias. Se nao

der atenção a ele, poderá se ver
emsituações difíceis de sair.
Atente ao instinto aja claramente.

PEIXES 20/2 • 20/3

Há valores em todos os
atos e palavras. Alguns

são intencionais e conscientes.
Muitos são reflexos de ideias e
intenções escondidos na alma.
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LEÃO 22/7 - 22/8

O rei precisa de castelo e
aquele que se ausenta dá

espaço para o desmonte do reino.
Olhe comamor para o lar e famí-
lia. Pro passado, olhe comamor.

GÊMEOS 21/5 - 20/6

Cuidemais de si nos pró-
ximos dias. Saúde poderá

estar debilitada comaconteci-
mentos recentes. Tire da sua
vida o que lhe fazmal.

VIRGEM 23/8 - 22/9

Oencantamento intelec-
tual é pouco estimulado,

mas conseguimos ver a beleza
numargumento, num trabalho
bemconstruído ou numa ideia.

LIBRA 23/9 • 22/10

Não gaste energia emcoi-
sas que não lhe trarão

riqueza, conforto ou crescimento
pessoal. Também tenha cuidado
para não encurtar as reservas.

CAPRICÓRNIO 22/12 • 20/1

Talvez precise descer da
torre demarfim e encon-

trar gente como a gente. Seus
amigos queremcompanhia e
estão prontos para umabraço.

ESCORPIÃO 23/10 • 21/11

Seu ninho, seu abrigo, é
foco das suas atenções no

fimde semana. Dedique umcari-
nho no local e nas pessoas que
lhe acolhemno seu repouso.

AQUÁRIO 21/1 • 19/2

Omomento é agora, a
hora épara tudooque

semprequis, para todos osproje-
tos. Os resultadospodemnão ser
imediatos,mas serãoduradouros.

SAGITÁRIO 22/11 • 21/12

Inconsciente falando alto
nos próximos dias. Se nao

der atenção a ele, poderá se ver
emsituações difíceis de sair.
Atente ao instinto aja claramente.

PEIXES 20/2 • 20/3

Há valores em todos os
atos e palavras. Alguns

são intencionais e conscientes.
Muitos são reflexos de ideias e
intenções escondidos na alma.

PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU SOLUÇÕES

ARISTÓTELES DRUMMOND
COLUNISTA DO DESTAK

MEU
DESTAK
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AMPLIAÇÃO E REFORMAS

AUDITORIA

ÁGUA / INDIVIDUALIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL BOMBAS

CONTABILIDADE

V e j a  a n ú n c i o  p á g . :  0 1  -  F o n e :  3 0 6 2 . 7 4 2 0

V e j a  a n ú n c i o  p á g . :  0 1  -  F o n e :  3 3 1 2 . 3 3 3 3

(85) 99715.7291 (TIM) / 98740.5279 (OI)

INSPEÇÃO &ENGENHARIA 

Rua Nogueira Acioli, 952 - Aldeota- Fortaleza-CE

primeinspecaoengenharia@gmail.com

www.primeinspecaoengenharia.com.br

(85) 9 9159 5977 / (85) 9 8106 5532  

(85) 3036 6465

- Projetos;
- Reformas;
- Construções;
- Laudo de inspeção 
  predial.

Equipe altamente especializada.

Serviços para condomínios: 
- Pintura;
- Revestimentos;
- Limpeza de caixa d’água;
- Obras em geral.

3016.3707
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CONSTRUÇÕES E REFORMAS

dESENTUpidORA

ELEVAdORES

ELéTRiCA
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EXTiNTORES iNSpEÇÃO pREdiAL

SEGURANÇA

piNTURA pREdiAL

QUEM É VIVO
SEMPRE APARECE
ANUNCIE!

iNSpEÇÃO pREdiAL
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Feliz Ano Novo!

Que este seja um
ano repleto de muita

paz, saúde, amor,
sucesso e prosperidade!
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