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Nossa MensagemNossa Mensagem
Por Cecília Lima

DIAGRAMAÇÃO
Luciano Almeida: 9992.4968

grafipelrn@bol.com.br

Mais um ano chega ao fim, mais um 
ciclo que se fecha. Dezembro é um mês 
de muita festa e confraternização com a 
família e amigos e também um 
momento que pede uma reflexão 
acerca de nossos atos do presente e 
planos para o futuro. Quais metas 
estabelecidas em dezembro de 2013 
foram cumpridas e quais ficaram pelo 
caminho?

 A autocrítica é uma qualidade a ser 
buscada pelo síndico. Ninguém é 
perfeito, tampouco é possível agradar 
a todos, mas o aper feiçoamento 
pessoal é um caminho constante a ser 
trilhado. Além de prestar contas aos 
demais condôminos, é interessante 
fazer esse balanço consigo próprio. 

 Quais as principais necessidades do 
condomínio atualmente e o que pode 
ser feito em 2015 para supri-las? Quais 
os pontos positivos da minha gestão? 
Quais  são as expectat ivas dos 
condôminos que me colocaram no 
cargo de síndico? Essas são algumas 
perguntas que devem permear as 
discussões neste fim de ano, afim de 
semear melhorias para o ano novo. 

 Nós, do Jornal do Síndico, também 
nos comprometemos a fazer uma 
análise do serviço que prestamos a 

nossos  f i é i s  l e i to res .  Es tamos 
atendendo aos anseios dos síndicos? 
Nossas reportagens estão servindo 
para sanar dúvidas de quem está 
diariamente enfrentando os desafios 
da sindicância? Nossas dicas têm tido 
aplicabilidade nos condomínios?

 Buscamos oferecer um material 
atual e relevante e a participação de 
nossos leitores é fundamental para 
termos as respostas paras as perguntas 
acima. Gostamos de saber sua opinião, 
os relatos de experiências que deram 
certo ou errado, sugestões de pauta, 
críticas e elogios. Por isso, nosso canal 
está aberto para fortalecer a parceria 
com os leitores.

 O Jornal do Síndico tem orgulho de 
seus mais de vinte anos de história 
como um veículo de comunicação 
consolidado em todo o país, em grande 
circulação por várias cidades, unindo o 
Brasil de ponta a ponta em torno de 
temas de interesse comum aos 
síndicos. 

 Aos nossos leitores, parceiros de 
longa data, desejamos um 2015 
repleto de boas realizações. Estamos 
juntos!

Administrando o seu bem estar!
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ADMINISTRAÇÃO

É hora de quitar o 13º salário dos colaboradores

Por Cecília Lima

BEM-VINDO AO FUTURO

Quan tos  t r aba lhado re s  f i xo s  são 
necessários para proceder com as rotinas diárias 
de um condomínio? A resposta para essa 
pergunta é bastante variável e depende de 
vários fatores: tamanho e necessidades do 
prédio.

O fato é que os custos para se manter um 
funcionário vão muito além do salário pago a ele 
todos os meses. O síndico - enquanto 
empregador - deve estar atento aos benefícios 
assegurados pela legislação brasileira ao 
trabalhador e procurar cumpri-los à risca. 

Uma das garantias asseguradas pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
(conjunto de normas que rege o trabalho formal 
no país) é o pagamento do décimo terceiro 
salário, também conhecido como gratificação de 
Natal ou subsídio de Natal. Embora possa variar, 
e le consiste em um valor  geralmente 
aproximado ao de um salário mensal.

O décimo terceiro deve ser pago ao 
empregado em duas parcelas até o final do ano. 
Em condomínios, muitos síndicos optam por 
repassar a primeira parcela do 13º no meio do 

ano, como forma de equilibrar as finanças e não 
deixar tudo para a última hora. 

Esta é uma prática amparada pela 
legislação vigente. A Lei 4.749, de 12/08/1965 
determina que o adiantamento da 1ª parcela, 
correspondente a metade da remuneração 
devida ao empregado no mês anterior, seja paga 
entre os meses de fevereiro até o último dia do 
mês de novembro (30 de novembro). 

Já o pagamento da gratificação em uma 
parcela única,  como fei to por muitos 
empregadores normalmente em dezembro, 
constitui uma prática ilegal, sujeita a aplicação 
de multa. Em casos reincidentes de infração a 
multa é dobrada.

Dezembro é obrigatoriamente o mês de 
quitação da segunda e última parcela do décimo 
terceiro. Atenção para o prazo: o valor deve ser 
impreterivelmente pago até o dia 20 de 
dezembro, tendo como base de cálculo a 
remuneração deste mês, descontado o 
adiantamento da 1ª parcela. 

Imposto de Renda (IR) e contribuição para o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem 

ser descontados na segunda parcela. Caso a 
data máxima de pagamento do décimo terceiro 
caia em um domingo ou feriado, o síndico deve 
antecipar o pagamento para o último dia útil 
anterior.

A lei diz que tem direito à 
g ra t i f i cação  todo  t raba lhador 
doméstico, rural, urbano ou avulso, 
desde que formalizado. No condomínio, 
isso se aplica a zeladores, porteiros, 
jardineiros, auxiliares de limpeza, 
vigilantes, manobristas e demais 
funcionários formalmente vinculados 
ao condomínio com carteira assinada. 

Recém chegados não estão 
excluídos do benefício, desde que 
tenham cumprido pelo menos quinze 
dias de serviço. O valor a ser pago é 
proporcional ao tempo de execução das 
tarefas desde a contratação.

Quem tem direito?

O futuro já começou. 
Esta frase clichê define 
mui to  bem  o  FAL A 
SÍNDICO, um sistema que 
encantou síndicos e 
condôminos e já está 
presente em mais de 40 
condomínios residenciais 
e empresariais de Natal. 
Simples, fácil e inteligente, o FALA 
SÍNDICO, através de diversas 
soluções tecnológicas próprias e 
exclusivas, garante uma forte e 
eficiente penetração junto ao seu 
público-alvo. 

Por meio do Gerenciador Web, 
o síndico publica informações nos 
murais digitais do lobby e dos 
elevadores sociais do condomínio 
e, em tempo real, elas chegam nos 
smartphones e nos e-mails dos 
c o n d ô m i n o s  c a d a s t r a d o s . 
Comunicados, documentos, atas, 
regimentos internos, arquivos, 
reservas de espaços, convocações, 
etc. Tudo isso e muito mais pode ser 
publicado e visualizado por todos, 
simultaneamente. 

Além disso, o FALA SÍNDICO 
funciona como um canal de 
c o m u n i c a ç ã o ,  v e i c u l a n d o 
diariamente nos murais digitais do 

lobby e dos elevadores, 
notícias, informações, 
previsão do tempo, 
conteúdos dos mais 
variados assuntos que 
acontecem na cidade, no 
Estado, no Brasil e no 
mundo .  Tecno log ia 
veiculando programação 

e conteúdo, sem utilizar papel: 
ecologicamente correto, moderno, 
dinâmico e eficiente. De fato, uma 
solução completa em comunicação 
para condomínios. E o melhor: com 
custo zero.  A ferramenta é 
disponibilizada GRATUITAMENTE 
para o condomínio que adquirir os 
equipamentos necessários para o 
mural digital (monitor, suporte e 
mini servidor). Os custos de licença 
e manutenção ficam por conta dos 
parceiros inst itucionais  que 
veiculam mídias no aplicativo e nos 
murais digitais instalados. Custo 
zero, condôminos e síndicos 
satisfeitos.

“Quando desenvolvemos a 
ferramenta FALA SÍNDICO, nosso 
objetivo principal era tornar a 
comunicação entre síndico e 
condôminos, mais simples e mais 
rápida, sem ruídos. Conseguimos! 

Com a forte procura, estimamos em 
2015 instalar o sistema, único no 
mercado, em mais 200 condomínios 
da cidade e nas principais capitais 
do Brasil”.

Thiago Cortez
Sócio Diretor CollectivaBR

Informações: 84 8807.4180
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Utilização de salão de festas deve obedecer a regras pré-estabelecidas

COTIDIANO

Final de ano, férias, festas familiares, 
confraternizações entre amigos... A época do 
ano é propícia para esse tipo de reunião e 
muitas pessoas optam por usar o salão de festas 
do edifício para essa finalidade. É importante 
lembrar que o espaço é de uso coletivo e, 
portanto, sua ocupação deve obedecer às 
regras do condomínio para que todos os 
moradores sejam tratados com equidade. 

Todos os moradores devem ter acesso às 
normas a serem seguidas para usufruírem do 
salão de festas, também para estares cientes de 
sua responsabilidade na manutenção da ordem 
no espaço. Essas orientações devem estar 
expl ic i tadas no Regimento interno do 
condomínio e o não cumprimento das regras por 
“falta de conhecimento” não deve ser um 
argumento considerado.

A pr imeira norma diz  respei to ao 
agendamento de eventos. Os condomínios 
usam várias formas para viabilizar este 
processo: seja através do livro de ocorrência, 
uma agenda ou caderno disponibilizados na 
portaria, uma lista afixada em um mural coletivo 
ou até mesmo por meio de um e-mail 
especialmente criado para este fim. 

Deve-se adotar apenas um meio destes 
propostos, justamente para evitar duplicidade 
de agendamentos e um possível choque de 
agenda. A ocupação de salões de festas às vezes 
é motivo de conflito, mas uma maneira simples 
de evitar isso é seguir à risca o agendamento. 
Quer usar o espaço? Reserve-o. A prioridade 
será sempre de quem o solicitou primeiro, pelo 
meio oficial escrito exigido pelo condomínio.  

É vál ido estabelecer  um prazo de 
antecedência para registrar o pedido, que ele 
seja feito no mínimo 24h antes do evento, por 
exemplo. O dia anterior deve ser usado pelo 
zelador ou funcionário encarregado para 
vistoriar o ambiente e verificar suas condições, 

as quais servirão de parâmetro para quando o 
salão for entregue. Isso garantirá que, em caso 
de danos, o condômino arque com eles. 

Esse é um ponto importante a ser 
estabelecido no regulamento de uso do salão de 
festas: quem banca os prejuízos? Freezer, 
geladeira, fogão, mesas, cadeiras, equipamentos 
de som, aparelhos de ar condicionado. Todos 
esses são itens frequentemente encontrados em 
salões de eventos e devem ser preservados para 
que sirvam a todos e tenham vida útil longa, 
afinal foram pagos com o dinheiro de todos. 

Há condomínios que solicitam outro 
produto novo para substituição pelo danificado, 
outros pedem ressarcimento em dinheiro no 
valor estimado do objeto e há também os 
edifícios que estabelecem uma multa padrão em 
caso de algum dano ao patrimônio. Uma forma 
de se precaver é fazer com que o condômino 
assine um termo de compromisso assumindo a 
responsabilidade do espaço naquele dia 
determinado e que está ciente das penalidades 
em caso de não entregá-lo em devida ordem.

(Redação com STJ)
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O verão chega, o calor aumenta e todo 
mundo quer encontrar uma maneira de se 
refrescar. A chegada da estação mais quente do 
ano em dezembro faz com que a procura por 
aparelhos de ar condicionado aumente. O que 
muita gente se esquece de fazer antes de 
adquirir o equipamento é se informar a respeito 
das normas de instalação dele no condomínio.

O assunto é polêmico e os conflitos 
gerados por um inocente ar condicionado 
muitas vezes chega à Justiça. Recentemente o 
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul 
ordenou o pagamento de multa por parte de um 
condômino que, ao instalar um aparelho 
condicionador de ar no apartamento em que 
mora, afixou o compressor em local indevido, 
causando a alteração da fachada do prédio. 

O síndico do edifício em questão contou 
que, mesmo após notificado, o morador se 
negou a remover o aparelho do local, o que 
levou o condomínio a aplicar multa no valor de 
três vezes a taxa de condomínio, a cada 30 dias 
que ele permanecesse em infração, limitada ao 
período máximo de 60 dias. O valor total da 
multa somou R$ 4.236,76.

Outro caso semelhante também ocorrido 
em 2014 sucedeu em Goiás. O TJGO condenou 

uma moradora do condomínio Residencial Ilhas 
do Caribe a retirar o aparelho de ar condicionado 
instalado na área externa do edifício e restituir a 
estrutura original do condomínio.

O magistrado que julgou o caso observou 
que muitos condomínios toleram algumas 
a l te rações ,  desde que aprovadas  em 

assembleia. Para que seja legítima uma 
alteração, ela deve fazer parte da convenção. 
Assim, para efetuar a instalação do aparelho de 
ar-condicionado (proibido pelo regimento 
interno), a condômina processada deveria ter 
consultado a administração do condomínio, 
solicitando a instauração de assembleia, mas 
não o fez.

A p e s a r  d e  m u i t o s  c o n d ô m i n o s 
considerarem implicância ou rigidez excessiva é, 
sim, necessário estabelecer orientações quanto 
à instalação do ar condicionado. Uma instalação 
inadequada pode prejudicar um vizinho, com 
aquecimento do motor ou os respingos de água. 
Mas a “descaracterização da fachada” é o 
argumento mais usado para restringir a 
instalação desses produtos. 

Este tipo de alteração é vedada tanto 
pelos estatutos dos condomínios quanto pelo 
Código Civil de 2002. O artigo 1.331 e seguintes 
proíbe a qualquer condômino alterar a forma 
externa da fachada e partes comuns do edifício. 
De acordo com a lei, a alteração somente será 
permitida com a anuência dos demais 
condôminos. Em caso de descumprimento, o 
morador poderá ser multado, bem como arcar 
com a obrigação de desfazer a obra.

Instalação de ar condicionado é assunto polêmico

ESPECIAL

Tapetes especiais para época de chuvas

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

Av. Miguel Castro, 832 - Lagoa Nova - Natal - RNAv. Miguel Castro, 832 - Lagoa Nova - Natal - RNAv. Miguel Castro, 832 - Lagoa Nova - Natal - RN

 www.compactanet.com.br
compacta@compactanet.com.br

(84) 3221-0323

• Serviços Contábeis;
• Administração de Recursos Humanos;
• Serviços Administrativos;
• Assessoria Jurídica
• Assessoria Técnica;
• Outros Serviços.

Serviços:

(Redação com TJGO)
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Golpe com hora marcada: esteja alerta!

SEGURANÇA

De acordo com que os condomínios vão 
evoluindo seus métodos de segurança, os 
bandidos também vão aperfeiçoando técnicas 
para ter acesso aos prédios e assim praticarem 
o mal. Uma nova modalidade de golpe vem 
ganhando destaque nas últimas semanas, 
sobretudo devido à ampla divulgação que 
ganhou nas redes sociais.

Uma imagem com um comunicado da 
empresa S/A Administradora de Condomínios 
tem circulado entre internautas através do 
aplicativo Whatsapp e pelo Facebook. Trata-se 
de um informe alertando pessoas que moram 
em condomínios sobre uma quadrilha que se 
passa por técnicos de empresas de telefonia e 
TV a cabo. 

A mensagem não revela a cidade ou 
estado onde foram verificados os ocorridos, 
mas afirma que condôminos têm recebido 
pelos Correios cartas com papel timbrado e 
aparentemente oficiais de operadoras de 
canais por assinatura.

Na  co r r e spondênc i a ,  mu i to  bem 
elaborada, informa-se que a empresa está 

modernizando sua tecnologia para melhor 
atender ao cliente e avisa que será necessário 
fazer uma substituição do equipamento 
instalado na casa do assinante.

É então disponibilizado um número de 
telefone para que seja agendado data e hora 
da visita técnica. Aí está o golpe! Sem saber, o 
morador está escolhendo o horário para sua 
residência ser assaltada.

Os “ técn icos”  chegam à por tar ia 
devidamente uniformizados com a logomarca 
da empresa e solicitam acesso ao prédio, que é 
prontamente liberado pelo próprio condômino 
enganado. Ao abrir a porta de sua casa para os 
agentes de manutenção, o morador descobre 
a farsa e é obrigado a atender às exigências 
dos assaltantes. 

De acordo com a mensagem da S/A 
Administradora que tem ganhado destaque 
nas redes sociais, o novo golpe já fez muitas 
vítimas porque a estratégia é inteligente, visto 
que o morador de fato é assinante do serviço.

“Se receber a tal carta, confirme no 
telefone que consta na sua fatura mensal, 

nunca no número de telefone dado pela carta 
recebida”,  or ienta o comunicado.  A 
mensagem sugere ainda que a informação 
seja passada aos porteiros de cada edifício. A 
S/A Administradora de Condomínios tem sede 
em Americana (SP) e confirma ser a autora da 
mensagem que viralizou na internet.

Eliana Martens, do Paraná, por pouco não 
foi uma vítima. “Numa segunda-feira recebi 
uma l igação (supostamente da NET) 
oferecendo um upgrade na minha internet e 
prontamente aceitei. Agendei para a terça 
seguinte, porém ninguém apareceu. Dias 
depois, por ter ficado 48 horas sem sinal de 
internet, liguei para a central do assinante, 
relatei o que ocorria e perguntei por que não 
tinham vindo fazer a troca do modem no dia 
agendado. Ao consultar o histórico, a 
teleatendente comunicou que não havia 
nenhum agendamento feito para o meu 
contrato. Nessa ocasião, fui alertada para não 
abrir a porta para ninguém sem antes ligar 
pessoalmente para a operadora”, relatou a 
moradora em uma rede social.

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas 

 INDICADORES / MÊS

* 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) Valores: R$ 810,00 e R$ 820,00, com vigência a partir 
deste mês; (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

Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Ano 12 meses

Poupança antiga (1)

Poupança (2)

TR*

TJLP

FGTS (3)

SELIC - Déb Fed (4)

DI Over (5)

UPC ***

UFESP

FCA / SP

UFM

Salário Mínimo

Salário Mínimo SP (5)

UFIR (6)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

0,5605

0,5605

0,0602

0,42

0,3070

0,87

22,43

20,14

1,9619

121,80

724,00

810,00

0,5877

0,5877

0,0873

0,41

0,3341

0,91

22,43

20,14

1,9619

121,80

724,00

810,00

0,6043

0,6043

0,1038

0,42

0,3507

0,95

22,49

20,14

1,9619

121,80

724,00

810,00

0,5485

0,5485

0,0483

0,41

0,2950

0,84

22,49

20,14

1,9619

121,80

724,00

810,00

6,44

6,44

0,75

4,63

3,52

9,85

0,76

6,78

---

7,02

7,02

0,80

5,07

3,83

10,72

0,76

18,44

1,6994

108,66

6,78

-----

---
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Como criar um plano financeiro útil pra 2015

Qual a situação financeira que você planeja 
para o seu condomínio no final de 2015? Como 
você e os demais condôminos gostariam que 
esteja? Livres de dívidas? Com uma reserva 
confortável? Talvez com uma reforma na fachada 
sem comprometer o caixa? Chegou o último mês 
do ano e, além de avaliar o que foi feito nos 
últimos 12 meses, é chegado também o 
momento de planejar o que será feito nos 12 
meses seguintes.

Como criar o seu plano

Não há modo certo ou errado para definir os 
objetivos para até o final do próximo ano, 
entretanto especialistas costumam enfatizar que 
as metas mais efetivas devem ser específicas, 
alcançáveis e que possam ser facilmente escritas.

Tenha objetivos específicos: Ok. É 
impossível prever exatamente quais valores 
estarão disponíveis no final de cada mês. 
Emergências e novos gastos aparecem, alguma 
inadimplência pode surgir, ou qualquer outro fato 
que não estava nos planos pode acontecer. 
Porém, quanto mais específico você puder ser em 
relação à situação financeira que você deseja que 
tenha o condomínio por você administrado, mais 
facilmente será possível manter a situação nos 
trilhos.

Por exemplo, ao invés de simplesmente dizer 
que você deseja ter uma reserva de emergência 

no final do ano, escreva exatamente qual é a 
reserva necessária para obter uma situação 
tranquila ou até mesmo para que o dinheiro 
possa ser utilizado para investimentos que hoje 
são impensáveis. Precisa renovar todo o 
mobiliário das áreas comuns? Descreva 
exatamente quais são os itens necessários, 
quanto cada um custará, quanto pagarão de 
entrada e parcelas. Inclusive, nesse momento 
você já pode melhorar o planejamento e criar 
uma programação para não aumentar o 
endividamento e fazer os pagamentos à vista.

Torne os objetivos alcançáveis: Apesar de 
você e os condôminos não quererem estabelecer 
objetivos que serão alcançados sem nenhuma 
dificuldade, não há também espaço para pensar 
em metas que provavelmente não são tangíveis e 
no momento em que se percebe que não serão 
atingidas todos se decepcionarão.

Ter uma reserva de R$1 milhão é uma meta 
interessante, mas se no último ano foi arrecado 
pouco mais que isso e as despesas e 
investimentos necessários chegaram à 90% 
desse valor, não será de um ano para outro que a 
situação irá mudar.

A projeção pode ter sido exagerada, mas 
coloque as suas no papel e entenda exatamente o 
que pode ser feita para alcançá-las. Provisione 
quanto será arrecadado e quanto pode ser 
economizado baseado nessa realidade. Não 
tenha medo de ser exigente, porém não crie 

objetivos que só desapontarão à todos quando 
não forem alcançados.

Novamente, coloque tudo no papel: 
Objet ivos  são di ferentes  de  sonhos  - 
especialmente quando são colocados no papel. 
Quando você escreve os seus objetivos, além de 
reforçar os pontos que se desejam alcançar, você 
também terá sempre o lembrete de qual caminho 
seguir sempre que necessário. E quando falamos 
de papel,  não encare o termo apenas 
literalmente. Na última edição falamos sobre 
como novos sistemas de gestão podem auxiliar 
os síndicos a criar planejamentos mais efetivos, 
p r e s t a r  c o n t a s  m a i s  c l a r a m e n t e  e 
consequentemente ter mais tempo para se 
dedicar a outros assuntos.

Não determinar agora os objetivos corretos, 
ou nem mesmo determiná-los, pode fazer com 
que o próximo ano passe voando e a situação do 
condomínio continue inalterada. Por isso criar um 
plano, relê-lo, e frequentemente revisá-lo pode 
fazer uma boa diferença para melhorar 
definitivamente a vida de todos, seja em um 
condomínio residencial ou comercial.

E você? Qual é o seu plano para os próximos 
12 meses? Você já estabeleceu objetivos no 
passado e os achou úteis? Envie-nos um e-mail 
c o n t a n d o  o  s e u  c a s o  p a r a 
jornaldosindico@paymentez.com.


