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O ano de 2015 já começou trazendo 
amargas despesas para o brasileiro. Com 
o país em um mau momento econômico, a 
conta sobrou para o contribuinte que em 
alguns meses foi bombardeado por 
reajuste de impostos, aumento da 
inflação, da gasolina, dos custos com 
água e energia.. .  Está mais caro 
sobreviver no Brasil.

 Para completar o cenário pessimista, 
além do arrocho financeiro, o país passa 
por intempéries climáticas. No Norte, a 
população do Acre luta contra enchentes 
e os prejuízos causados pela chuva, 
enquanto que nas demais regiões o 
problema é a seca e a falta de água que 
vem modificando a rotina de milhões de 
pessoas, sobretudo no estado de São 
Paulo.

 Aparentemente esse é um problema 
distante da nossa realidade, mas não é. 
Tudo isso afeta diretamente as finanças 
do condomínio, porque gera uma série de 
reações que encarecem as despesas. Por 
exemplo, a começar pela própria água, 
que além de escassa, é cara e não mantém 
a mesma qualidade de outros tempos.

Paralelamente, a maior crise hídrica 
enfrentada pelo país nos últimos anos traz 
à tona, por consequência, uma outra 
crise: a energética. Isso porque a principal 
fonte de energia no Brasil são as 
hidrelétricas. Resultado: menos água, 
menos energia e custos mais altos sendo 
repassados ao consumidor. Segundo 
estimativa divulgada em março pelo 
Banco Central (BC), o preço da energia 
elétrica deve subir 38,3% neste ano.

O impacto desse reajuste em um 
condomín io  é  f o r t e .  Embora  os 
condôminos sejam responsáveis pela 
energia gasta em suas unidades, o 
condomínio arca com a energia que 
abastece as áreas comuns, o que significa 
um consumo bastante considerável. Hall, 
corredores, guarita, salões, piscina, 
quadra poliesportiva, sauna, academia... 
quanto mais instalações o condomínio 
dispõe, maiores são os gastos com 
lâmpadas, aparelhos de ar condicionado, 
câmeras de vigilância, etc.

Em nossa matéria de “Finanças” 
apresentamos ao leitor os detalhes do 
novo modelo de contas de energia, que já 
está sendo implantado e traz as 
chamadas bandeiras tarifárias. Você já 
conhecia essa novidade? O sistema possui 
três bandeiras: verde, amarela e vermelha 
e indicam se a energia custará mais ou 
menos, em função das condições de 
geração de eletricidade. É hora de apertar 
os cintos e tentar economizar ao máximo, 
caso contrário, as consequências virão.

Na editoria de “Administração” 
trazemos para o jornal uma importante 
discussão acerca da natureza jurídica do 
condomínio. O assunto é controverso e 
não encontra um consenso entre juristas. 
As informações são importantes para o 
conhecimento do síndico, que muitas 
vezes acredita que o condomínio se 
encaixa na qualidade de Pessoa Jurídica.

Essas e outras matérias você encontra 
na edição de abril do Jornal do Síndico. 
Tenha uma boa leitura!
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FINANÇAS (Redação com STJ)

Energia elétrica fica mais cara em 2015

A maior crise hídrica enfrentada pelo país 
nos  ú l t imos  anos  t raz  à  tona ,  po r 
consequência, uma outra crise: a energética. 
Isso porque a principal fonte de energia no 
Brasil são as hidrelétricas. Resultado: menos 
água, menos energia e custos mais altos 
sendo repassados ao consumidor. Segundo 
estimativa divulgada em março pelo Banco 
Central (BC), o preço da energia elétrica deve 
subir 38,3% neste ano.

A previsão deve fazer soar os alarmes 
para o uso racional tanto da água quanto da 
energia. No condomínio, a elevação dos 
custos deve ser sentida já nos próximos 
meses, o que pode apertar ainda mais o 
orçamento para manutenção do prédio. O 
síndico deve estar preparado para lidar com 
essa questão e buscar alternativas que 
ajudem a economizar.

Este ano, as contas de energia trazem 
uma novidade: o Sistema de Bandeiras 
Tarifárias.  O sistema possui três bandeiras: 
verde, amarela e vermelha – as mesmas cores 
dos semáforos - e indicam se a energia custará 
mais ou menos, em função das condições de 
geração de eletricidade.

Uma conta que venha com a bandeira de 
cor verde indica que as condições de geração 
de energia foram favoráveis e a tarifa não 
sofreu nenhum acréscimo. Encontrar uma 
bandeira amarela significa condições de 
geração menos favoráveis e a tarifa sofre 
então acréscimo de R$ 0,025 para cada  
quilowatt-hora (kWh) consumidos. Já a 
bandeira vermelha representa as condições 
mais custosas de geração. Com ela, a tarifa 
sobre acréscimo de R$ 0,055 para cada 
quilowatt-hora kWh consumidos.

É importante entender as diferenças entre 
as  bandei ras  tar i fá r ias  e  as  tar i fas 
propriamente ditas. As tarifas representam a 

maior parte da conta de energia dos 
consumidores e dão cobertura para os custos 
envolvidos na geração, transmissão e 
distribuição da energia elétrica, além dos 
encargos setoriais.

As bandeiras tarifárias, por sua vez, 
refletem os custos variáveis da geração de 
energia elétrica. Dependendo das usinas 
utilizadas para gerar a energia, esses custos 
podem ser maiores ou menores. Antes das 
bandeiras, essas variações de custos só eram 
repassadas no reajuste seguinte, um ano 
depois. Em resumo: as bandeiras refletem a 
variação do custo da geração de energia, 
quando ele acontece.

  Segundo a Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica), a implantação das 
bandeiras tar i fár ias tem um caráter 
disciplinador e educativo. Com elas, o 
consumidor ganha um papel mais ativo na 
definição de sua conta de energia. Ao saber, 
por exemplo, que a bandeira está vermelha, o 
consumidor pode adaptar seu consumo e 
diminuir o valor da conta (ou, pelo menos, 
impedir que ele aumente).

Pela regra anterior, que previa o repasse 
somente nos reajustes tarifários anuais, o 
consumidor não tinha a informação de que a 
energia estava cara e, portanto, não tinha um 
sinal para reagir a um preço mais alto.

DicasDicasDicas

Tenha uma sensação agradável com a 
temperatura na medida certa durante 
todos os dias do ano, até mesmo no 
inverno. Uma piscina aquecida 
proporciona uma sensação agradável 
a sua família, clientes e condôminos a 
qualquer momento do dia. Imagine a 
sensação de relaxamento ao se banhar 
em sua piscina aquecida, depois de um 
cansativo dia de trabalho.

AQUEÇA AQUEÇA a

ÁGUA
SUA PISCINA

utilizando o Gás Natural Canalizado

Entre em contato
conosco pelo telefone:

(84) 3204.8500
e solicite uma visita dos

nossos Engenheiros.

da

Contas de energia passam a vir com bandeiras tarifárias
que podem ou não elevar o valor do quilowatt-hora
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Ruídos em excesso é algo desagradável em 
qualquer circunstância, seja na rua, ambiente de 
trabalho ou lazer. E quando não se consegue um 
ambiente de paz e silêncio nem estando na 
própria casa, isso pode ser ainda mais irritante. 
O barulho causa perturbação do sossego e da 
tranquilidade, pois impede o descanso e o 
repouso, além de comprometer a saúde 
daqueles que são obrigados a escutá-lo. Não é a 
toa que esse é um dos principais motivos de 
conflitos entre pessoas que moram em 
condomínio.

 O regimento interno de cada prédio 
determina uma faixa de horários “aceitáveis”, nos 
quais há uma tolerância para os ruídos, que vai 
geralmente das 8 às 22 horas. Entretanto, o que 
muitos condôminos não sabem ou ignoram é 
que, mesmo dentro horário permitido, há um 
limite para a perturbação sonora. 

Mais  importante  que as  regras  do 
condomínio são as leis municipais, que 
prevalecem. Nesse sentido, os limites de decibéis 
adequados para área residencial devem ser 
respeitados independentemente do horário 
previsto pelo regimento interno. De acordo com 
parâmetros do Conama (Conselho Nacional de 
Meio Ambiente),  esse l imite em áreas 
predominantemente residenciais é de 55 dB para 
o período diurno e 50 dB para período noturno. 

O assunto é polêmico e não raro chega às vias 
jurídicas. Em fevereiro deste ano o juiz do 1º 
Juizado Especial Cível de Brasília julgou 
procedentes os pedidos de uma moradora e 
determinou à vizinha que se abstenha de 
produzir barulhos em seu apartamento que 
ultrapassem os limites permitidos na legislação 
para uma área residencial, durante o período 
noturno, entre 22h e 8h, sob pena de multa. 

A condenação (à qual ainda cabe recurso) 
prevê pagamento de indenização por danos 
morais no montante de R$2.500,00 reais devido 
à perturbação sonora. A moradora entrou com 
ação contra a vizinha do apartamento localizado 
abaixo do seu, alegando que há algum tempo 
vem sofrendo perturbação sonora especialmente 
no momento de descanso e, por esse motivo, 
pediu condenação por danos morais. A vizinha 
não apresentou contestação, em razão disso o 
juiz decretou a sua revelia, presumindo a 
veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

O juiz concluiu que a ré vem adotando 
comportamento inadequado ao prejudicar o 
sossego e a tranquilidade da moradora do 
apartamento localizado acima do seu, em afronta 
às regras do direito de vizinhança estabelecidas 
no Código Civil e às normas internas do 
condomínio.

COTIDIANO (Redação com TJDFT)

Perturbação sonora além dos limites

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estima que um terço da população mundial 
adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de 
pessoas ,  se j am fumantes .  Pesqu i sas 
comprovam que aproximadamente 47% de toda 
a população masculina e 12% da população 
feminina no mundo fumam.

O  t a b a g i s m o  é  c o n s i d e r a d o  p e l a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) a 
principal causa de morte evitável em todo o 
mundo. O total de óbitos devido ao uso do 
tabaco atingiu a cifra de 4,9 milhões de mortes 
anuais, o que corresponde a mais de 10 mil 
mortes por dia.

Caso as atuais tendências de expansão do 
seu consumo sejam mantidas, esses números 
aumentarão para 10 milhões de mortes anuais 
por volta do ano 2030, sendo metade delas em 
indivíduos em idade produtiva (entre 35 e 69 
anos). Os dados são alarmantes.

Embora o cenário mundial seja assustador, o 

tabagismo no Brasil está em retrocesso. O 
número de fumantes no país tem diminuído 
cada vez mais devido às campanhas de saúde, 
instrução médica, publicidade, conscientização 
e grande diversidade de terapias e tratamentos 
dedicados aos fumantes.

A lista de malefícios causados pelo hábito de 
fumar é grande: redução do fluxo de sangue que 
irriga os tecidos; redução do colesterol bom 
(HDL); impotência sexual; aumento da acidez do 
estômago; ressecamento das vias aéreas; eleva 

o risco de doenças das coronárias, como angina 
do peito e infarto do miocárdio; favorece a 
hipertensão e o surgimento de câncer pulmonar.

Esses são fatores que fazem com que 
indivíduo fumante viva em média dez anos a 
menos que um não-fumante. Isso porque as 
substâncias introduzidas no organismo pelo 
cigarro causam danos imediatos e acumulados, 
prejudicando a saúde global do indivíduo e 
elevando os riscos de desenvolvimento de 
diversas doenças, inclusive o câncer.

Assim como em se tratando de qualquer 
outro vício, parar de fumar é um desafio, pois 
com o  t empo  o  o rgan i smo  se  t o rna 
quimicamente dependente das substâncias do 
cigarro. Contudo, é importante que o fumante 
tenha em mente que interromper esse hábito é 
medida fundamental para melhorar a sua 
qualidade de vida, evitar doenças e viver mais.

BEM ESTAR (Redação com TJDFT)

Cigarro: um vício que abrevia a vida

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas 
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O síndico é o representante legal do 
condomínio que desempenha imputações 
previstas no artigo 1.348 do Código Civil. O 
corpo diretivo do condomínio, entretanto, 
pode ser composto por mais membros, que 
estabelecem uma hierarquia de poder e 
também de atribuições.

É importante ressaltar que essa 
estrutura tem suas especif icidades 
descritas nas normas internas de cada 
prédio e é fundamental  que cada 
condômino tenha ciência não apenas da 
existência desses cargos, bem como os 
limites de atuação de cada um e a forma 
como essas pessoas chegam a esse posto. 

Corpo diretivo

• Síndico: é o indivíduo eleito pelos 
condôminos para ser o representante 
legal do condomínio. O síndico 
poderá ser condômino ou não, sendo 
i m p o r t a n t e  c o n s u l t a r  a s 
de te rminações  da  convenção 

condominial sobre esse aspecto.

• Sub-síndico: é o indivíduo eleito pelos 
condôminos para ser o substituto do 
síndico em caso de ausência ou 
renúncia do cargo.

• Conselheiros fiscais: são eleitos pelos 
condôminos e sua função é a de 
fiscalizar o trabalho do síndico e as 
contas do condomínio, como também 
participar de reuniões para a tomada 
de decisões.

• Suplentes de conselheiros fiscais: são 
eleitos pelos condôminos e sua 
função é substituir o cargo de algum 
conselheiro em caso de ausência ou 
renúncia, podendo também participar 
de reuniões para tomada de decisões. 

FONTE: “Administrando condomínios” (editora Servanda)

O corpo diretivo será o responsável 
pela administração do edifício e deverá 
assinar as pastas de prestação de contas 

pertinentes ao período do seu mandato, 
que varia de 1 a 2 anos, podendo ser 
reeleitos, se assim permitir a convenção 
condominial.

Comissões especiais - uma forma 
interessante de envolver os moradores nas 
decisões do condomínio é a criação de 
comissões responsáveis por determinados 
assuntos internos como por exemplo: 
implantação de uma academia de 
ginást ica,  comissão para eventos, 
fiscalização da limpeza e obras, dentre 
outras finalidades. Além de proporcionar 
maior participação dos condôminos na 
gestão, as comissões diminuem a carga de 
responsabi l idade sobre o s índico, 
ajudando-o. As comissões são abertas e 
formadas por condôminos voluntários, e 
devem ser  cr iadas em assembleia 
extraordinária sempre estabelecendo um 
período de atuação para aquele grupo. 

ESPECIAL (Redação com TJGO)

Tapetes especiais para época de chuvas

www.bomtapetes.com.br
E-mail: fcm@bomtapetes.com.br

O síndico e sua equipe
Você conhece a hierarquia do corpo diretivo do seu condomínio?

QUALIDADE, AGILIDADE E SEGURANÇA

TERCEIRIZAÇÃO

www.nortesegurança.com.br Rua da Cruz, 322 - Bairro Nordeste - Natal/RN

3653-3060
3653-4401

Locação de mão de obra

• Agente de portaria 24;
• ASG;
• Jardineiro;
• Piscineiro;

• Supervisor;
• Copeiro;
• Gerente
   Condominial.
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Destituição de síndico:

Para destituir um síndico de suas funções à 
frente do condomínio, os votos da maioria 
simples bastam. É o que diz o Superior Tribunal de 
Justiça. Em março, a Terceira Turma do STJ 
manteve acórdão do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal (TJDF) que confirmou a 
destituição da síndica de um condomínio 
residencial, conforme deliberado pela maioria 
dos condôminos presentes à assembleia-geral 
convocada especificamente para esse fim.

A síndica afastada do cargo recorreu ao STJ 
apontando divergência jurisprudencial com 
julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, que, interpretando o artigo 1.349 do Código 
Civil, entendeu ser necessário o voto da maioria 
absoluta dos condôminos, e não apenas da 
maioria dos presentes à assembleia convocada 
para a destituição do síndico.

O referido artigo diz que a assembleia 

poderá, “pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros, destituir o síndico que praticar 
irregularidades, não prestar contas, ou não 
administrar convenientemente o condomínio”. O 
relator do recurso no STJ, ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, reconheceu a existência da 
divergência jurisprudencial, mas entendeu que a 
expressão “maioria absoluta de seus membros” 
disposta no artigo 1.349 deve ser considerada 
com base nos membros presentes à assembleia.

Para o relator, a expressão “maioria absoluta 
de seus membros” faz clara referência ao sujeito 
da frase, ou seja, o vocábulo “assembleia”, e a 
interpretação teleológica da norma também leva 
à conclusão de que a aprovação da destituição se 
dá pela maioria dos presentes à assembleia, pois 
é através dela que se manifesta a vontade da 
coletividade dos condôminos.

O ministro Sanseverino lembrou que antes do 

Código Civil de 2002, a destituição do síndico era 
disciplinada exclusivamente pela Lei do 
Condomínio (Lei 4.591/64) e exigia o voto de dois 
terços dos condôminos presentes à assembleia 
especialmente convocada para tratar disso.

Ao negar provimento ao recurso, o relator 
destacou que a Lei do Condomínio não exigia 
destituição motivada, mas apenas a observância 
do rígido quórum de dois terços dos condôminos 
presentes, requisito que se justificava pela 
gravidade da medida.

Para o ministro, após a entrada em vigor do 
Código Civil de 2002, que exige justificativa para 
a destituição, é plenamente aceitável a redução 
do quórum para a maioria dos presentes.

“Portanto, não há que se falar em nulidade da 
assembleia-geral, devendo ser mantido o 
acórdão recorrido”, concluiu o relator. A decisão 
foi unânime. (Processos: REsp 1266016)

LEGISLAÇÃO (Redação com STJ)

Em uma versão simplificada, a palavra “con-
domínio” pode ter a seguinte definição em um 
dicionário: direito de propriedade exercido em 
comum ou conjunto de partes comuns de um edi-
fício. A acepção jurídica do termo, entretanto, não 
se basta no verbete do dicionário e é assunto con-
troverso até mesmo entre operadores do Direito.

Segundo as juristas Evelyn Gasparetto e 
Cristina Guidon - autoras do livro “Administrando 
Condomínios” da editora Servanda - apesar de já 
existirem normas, pareceres e decisões a respeito 
desse instituto, o condomínio não possui 
personalidade jurídica. É considerado como uma 
personalidade anômala, não se enquadrando na 
situação de física nem jurídica.

A instituição do condomínio não está entre o rol 
das pessoas jurídicas citadas no artigo 44 do 
Código Civil, que diz que são pessoas jurídicas de 
direito privado as associações, as sociedades e as 
fundações. O mesmo artigo não faz referência ao 
condomínio. Essa falta de adequação pode 
acarretar transtornos à rotina prática do 
condomínio.

Enquanto em uma empresa, associação ou 
qualquer tipo de PJ, existe a figura do diretor ou 
presidente para executar a administração com 
autonomia, algo diferente se aplica ao 
condomínio: quem está à frente de sua gestão é o 
s í n d i c o ,  c a r g o  o c u p a d o  p o r  t e m p o 
predeterminado e com poderes restritos, sempre 
submissos à deliberação de uma assembleia. 
Dentre as limitações está a impossibilidade de 
adquirir ou alienar bens, por exemplo.

“Verifica-se portanto, que a personalidade do 
condomínio é apenas formal, servindo para atos 
em  p roces sos  j ud i c i a i s  e  a t i v i dades 
administrativas. O condomínio é uma ficção 
jurídica que existe na órbita do Direito”, destacam 
Gasparetto e Guidon. Prevalece o entendimento  
de que o condomínio não tem personalidade 
jurídica, porém, está legitimado a atuar em juízo, 
ativa e passivamente, representado pelo síndico.

Em síntese, é possível definir o condomínio 
como uma convergência de interesses - sem 
personalidade jurídica própria - de proprietários 
que possuem unidades privativas e participação 

proporcional em áreas coletivas, de acordo com o 
tamanho de suas unidades. Assim, não é 
coerente se falar em contrato social nem em 
estatutos, e sim em convenção condominial.

Nesse contexto, podemos nos questionar: 
qual é o limite das atribuições do síndico? De 
acordo com o art. 1.348 do Código Civil, são 
competências dele: convocar a assembleia dos 
condôminos; representar, ativa e passivamente, o 
condomínio; dar imediato conhecimento à 
assembleia da existência de procedimento 
judicial ou administrativo, de interesse do 
condomínio; cumprir e fazer cumprir a convenção 
e o regimento interno; diligenciar a conservação 
do patrimônio; elaborar o orçamento da receita e 
da despesa relativa a cada ano; cobrar as 
contribuições e cobrar as multas devidas; prestar 
contas à assembleia, anualmente e quando 
exigidas; realizar o seguro da edificação.

ADMINISTRAÇÃO

Qual a natureza jurídica do condomínio afinal?

(Redação com TJMS)

Voto da maioria presente à assembleia é suficiente para validar o ato

Administrando o seu bem estar!



Classificados do Jornal do Sindico, onde você encontra tudo para o seu comdomínio
Classíndico

PINTURA PREDIAL / REFORMAS

INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUA

ADMINISTRADORAS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SINDICATO PATRONAL

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

MUDAS\PAISAGISMO

Pintura predial
Inst. elétrica e hidráulicas
Revestimento de fachadas
Impermeabilizações
Reformas e ampliações
Projetos de engenharia

Pintura predial
Inst. elétrica e hidráulicas
Revestimento de fachadas
Impermeabilizações
Reformas e ampliações
Projetos de engenharia

Fone/Fax: (84) 3213.6001 / 9402.7901Fone/Fax: (84) 3213.6001 / 9402.7901

(84) 3201 2230 / 8864 4071
 R. Princesa Isabel, 523, Cidade Alta, Galeria P. Isabel, sala 322, 3° Andar.

www.linceadm.com.br

Administradora
de Condomínios

l ASSESSORIA CONDOMINIAL

l GESTÃO DE PESSOAS

l FINANCEIRA E CONTÁBEL

l MANUTENÇÃO PREDIAL

l JURÍDICA

l SÍNDICO PROFISSIONAL

Estacionamento gratuito

GRADIL: MODULAR , ELETROFUNDIDO | TELA: 
ALAMBRADO GALVANIZADA E REVESTIDA, SOLDADA 
GALVANIZADA E REVESTIDA | CORRIMÃO E GUARDA-

CORPO | ESTRUTURA:  QUADRAS , METÁLICAS | 

telanorte

TELAS \ALAMBRADOS

SERVIÇOS DE ENTREGAS
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www.potigas.com.br

COM O GÁS NATURAL VOCÊ PODE MUITO MAIS...

www.potigas.com.br

ATENDIMENTO
NATAL: Alagamar - Areia Preta - Baldo - Barro Vermelho - Bom Pastor - Candelária - 
Capim Macio - Cidade da Esperança - Cidade Satélite - Dix-Sept Rosado - Felipe Camarão 
- Lagoa Nova - Lagoa Seca - Morro Branco - Neópolis - Petropolis - Ponta Negra - Potengi 
- Ribeira - Rota do Sol - Santa Catarina - San Vale - Tirol - Via Costeira - PARNAMIRIM: 
Emaús- Nova Parnamirim - MOSSORÓ: Abolição - Nova Betânia - Santo Antônio.

A REDE DE DISTRIBUIÇÃ O D A POTIG AS E STÁ EM CONSTANTE EXPANSÃO.
VERIFIQUE  A DISPONIBILID ADE PARA A SUA REGIÃO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

Desfrute de todos os benefícios do Gás Natural Canalizado 
no seu dia a dia. SEGURANÇA, COMODIDADE, ECONOMIA 
e respeito ao MEIO AMBIENTE são algumas das vantagens 
que o gás natural oferece a sua família. 

COMODIDADE

SEGURANÇA
MAIOR SEGURANÇA: o gás natural é mais leve que o ar, facilitando a 
dispersão em caso de vazamento.
Não tóxico, não irritante.

SEM ESTOCAGEM: sem o armazenamento do gás inflamável, seu 
imóvel fica muito mais seguro.

SEM ESTOQUE: dispensa o controle de abastecimento dos cilindros e 
disponibiliza o espaço ocupado pelos cilindros;

FORNECIMENTO CONTÍNUO: a pressão constante, sem desperdício e 
com uma medição precisa, esses são os fatores que garantem a 
qualidade da chama e economia no consumo. Por ser um sistema 
permanente e canalizado, não necessita de entrega, portanto não há 
a preocupação de acabar o gás;

ECONOMIA

MEIO AMBIENTE

MAIOR ECONOMIA: possui uma tarifa menor que os demais 
combustíveis, tendo uma economia média de aproximadamente 
20%, dependendo das condições de consumo. Não há nenhuma 
perda residual do combustível pago, como acontece com os botijões e 
cilindros de GLP, portanto paga-se somente o que se consome;

SEM TARIFA MÍNIMA: além disso, o pagamento da fatura ocorre 
somente após o consumo;

REDUÇÃO DA DESPESA COM SEGURO PATRIMONIAL: reduz em até 
10% o valor do seguro por não armazenar grandes quantidades de 
combustível inflamável;

COMBUSTÃO: dentre todos os combustíveis de origem fóssil, o gás 
natural é o que apresenta as menores taxas de emissões de gases 
poluentes, graças ao processo de queima, que é mais LIMPO e 
EFICIENTE. Por isso, que o Gás Natural é considerado um combustível 
ambientalmente correto.

Seu condomínio merece
o gás natural canalizado.
O combustível da modernidade!

TELEFONE DE ATENDIMENTO COMERCIAL

Sede Natal:

3204.8500
Av. Brancas Dunas, 485, Candelária

Natal/RN - CEP 59064-720

Filial Mossoró:

3314.4378
Rua Dr. João Marcelino, 1540 - Abolição I

Mossoró/RN - CEP 59612-200

Gás Natural


