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renovando seus equipamentos com o

Unidade externa pode ser instalada
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Tudo para sua empresa
ou sua casa, num só lugar.
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Nossa MensagemNossa Mensagem

O Jornal do Síndico está há mais de
vinte anos trabalhando para o público de
condomínios, sendo um guia de consulta,
entretenimento e informação de qualidade
aos seus lei tores. Constantemente
abordamos momentos em que o síndico
tem a sua privacidade invadida e a
paciência testada, servindo de alvo para
todo tipo de queixa por parte dos
condôminos.

Essas são situações que fazem parte
da rotina do síndico e constituem temas que
sempre terão amplo espaço em nossa
publicação. Entretanto, faz-se necessária
também uma avaliação do “outro lado”: o
relacionamento do síndico para com o
condômino. Você, síndico, trata os
moradores de seu prédio com civilidade e
respeito, da mesma maneira como gostaria
de ser tratado?

Em nossa matéria de “Cotidiano”
refletimos sobre a seguinte pergunta: Até
onde vai a autonomia do síndico? Sabemos
que ele é o responsável direto pela gestão
do condomínio, tem a missão de zelar pela
manutenção da disc ip l ina, ordem,
segurança e preservação do patrimônio
coletivo.

Para exercer suas obrigações, o
síndico tem livre acesso pelas diversas áreas
do condomínio, inclusive nas unidades
individuais independentemente de
autorização prévia em caso de urgência
como um princípio de incêndio. Outra
prerrogativa do síndico independente de
aprovação, em regra, é a de demitir e/ou
contratar funcionários do condomínio. Essa
autonomia, no entanto, é restrita. É
importante que a autoridade do síndico não

se converta em autoritarismo ou prática de
arbitrariedades.

Nesta edição do Jornal do Síndico,
trazemos o assunto de maior evidência
deste mês de junho: a Copa do Mundo, que
desta vez está sendo realizada no Brasil.
Apesar de existir muita polêmica entre
pessoas cont rá r ias e a favor dos
investimentos destinados ao evento, uma
verdade é inconteste: o futebol é um
esporte capaz de congregar pessoas e
elevar a autoestima do brasileiro.

Para embarcar de vez no clima festivo
que toma conta de todas as cidades do país,
independente de serem sede ou não de
jogos, muitos condomínios investiram em
uma ornamentação temática para reforçar a
torcida no mundial.

Em nossa seção “Decoração”
trazemos o relato de um condomínio que
está com tudo pronto para vibrar pela
Seleção Brasileira. Bandeirolas, serpentinas,
balões, faixas... tudo é válido para criar o
clima de confraternização. A única regra é
que seja tudo nas cores da bandeira do
Brasil: verde, amarelo, azul e branco.

Uma alternativa encontrada pelo
condomínio citado para não acarretar
despesas extras para os moradores foi a
substituição da compra de uma nova
decoração natalina pela da Copa do Mundo.
Os moradores concordaram em usar os
enfeites do ano passado em Dezembro, e
em troca, apostar nas vuvuzelas para a
torcida na Copa. A vida em condomínio não
é só transtorno e aborrecimentos, pode ser
também um ambiente de convívio amistoso
entre os moradores. Invista em alegria!

Por Cecília Lima

Matriz
Rua Cel. José Bernardo, 1001 - Barro Vermelho

Fone: (84) 3211-7071

Filial
Av. Presidente Bandeira, 760 - Alecrim

Fone: (84) 3213-7071

Unidade externa pode ser instalada
na caixa do ar condicionado
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ESPECIAL (Redação com STJ)

9 de junho:  Dia do Porteiro

É ele quem abre e fecha a porta, recepciona os visitantes, recebe
correspondências, atende telefonemas e interfone e quem dá o
primeiro “bom dia” fora de casa. Ele faz parte da rotina de quase todos
os condomínios e geralmente é o funcionário que estabelece relação
mais próxima com o morador. Estamos falando do porteiro,
profissional cuja função é celebrada no dia 9 de junho.

Trabalhar como porteiro foi o primeiro emprego do
paraibano Edmilson José de Lima, 43 anos. Ele tem orgulho de
apresentar a Carteira Profissional assinada com data de 1995 como
funcionário de um edifício empresarial no Parque Solon de Lucena, na
capital João Pessoa.

Prestes a completar 20 anos no mesmo emprego, ao invés
de apresentar cansaço, empolga-se ao falar sobre sua função. “Eu
gosto do que faço. A rotina é bastante corrida, pois preciso recepcionar
muitas pessoas durante o horário do expediente em que o prédio
funciona. Porém tenho a vantagem que outros colegas porteiros não
têm: raramente trabalho em final de semana”, comenta.

Casos como o de Edmilson não são raros. A função de
porteiro frequentemente absorve jovens que estão adentrando no
mercado de trabalho com pouca ou nenhuma experiência. A
longevidade da contratação também é uma característica desse
encargo: não é uma vaga por onde passam várias pessoas, geralmente
o comum é que o mesmo porteiro permaneça na função por anos.

O porteiro exerce atividades muito importantes dentro do
condomínio e, como em qualquer outra profissão, sua permanência no
cargo depende da eficiência com a qual as desempenha. Para isso,
existem cursos de formação e reciclagem de porteiros. O síndico deve
usar isso como critério de seleção dos funcionários, pois profissionais
com conhecimentos gerais na área tendem a trabalhar melhor que os
totalmente inexperientes.

Caso o funcionário não tenha formação, bancar um curso de
aperfeiçoamento é um investimento que com certeza trará bons frutos
ao condomínio. Existem programas de curta duração (com carga
horária entre 35 e 45 horas) sendo oferecidos em todo o Brasil por
instituições como Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).
Caso não esteja sendo promovido nenhum curso desta natureza na
cidade, é possível fazê-lo virtualmente em plataformas de ensino à
distância.

O projeto pedagógico geralmente engloba pontos comuns
ao exercício da função. “O participante aprende sobre os cuidados com
o patrimônio das empresas/condomínios; como controlar o fluxo de
pessoas; como recepcionar e orientar pessoas; como receber e
distribuir correspondências, materiais e equipamentos; como ter
atitudes pró-ativas na prevenção e combate a incêndios; Demonstrar
competências pessoais relacionadas ao comportamento ético e
postura profissional”, são competências especificadas no programa do
Curso de Recepção e Segurança em Portarias oferecido pelo Senac
Espírito Santo (ES).

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas

DECORAÇÃO

Verde e amarelo em
clima de Copa do Mundo

Paixão nacional, o futebol é o esporte com maior número de
simpatizantes no Brasil. Mesmo quem não sabe jogar, se atreve de vez em
quando a bater uma bolinha. Mesmo sem entender muito das regras, todo
mundo tem opinião na ponta da língua sobre algum assunto relacionado.
Tudo isso ganhará força neste mês, em que será sediada – pela segunda vez
no Brasil – a Copa do Mundo. Ao todo 32 seleções se confrontando em 64
jogos.

As cores oficiais são o verde e o amarelo da bandeira nacional.
Qualquer coisa nesses tons já serve para vestir o torcedor. A animação já
chegou a vários condomínios no país, que produziram decoração especial
para celebrar o período dos jogos, que vai de 12 de junho a 13 de julho, data
da tão esperada final.

O advogado Válter Morais, sub-síndico de um residencial em
Olinda (PE) admite que a ideia para ornamentar o condomínio partiu dele,
torcedor fanático da seleção brasileira. “Fiz a sugestão com bastante
antecedência, na primeira assembleia do ano, e os moradores toparam. Foi
proposta uma substituição da decoração do Natal, então o dinheiro que
seria destinado a ela foi empregado na decoração da Copa. Todos gostaram
do resultado”, comemora.

A decoração é simples e foi comprada em loja de artigos de venda
em atacado, o que reduziu o custo. Além de ser o mês da Copa do Mundo,
junho é um mês de festas típicas no Nordeste, como o São João. O
condomínio aproveitou a coincidência e montou uma ornamentação que
contempla as duas coisas. Bandeirolas e balões de São João – tudo em verde
e amarelo, é claro – alegram as áreas comuns do prédio, desde a guarita até
o salão de festas.

Para complementar a decoração festiva, os condôminos terão a
oportunidade de assistir aos jogos do Brasil juntos. A ideia, mais uma vez, foi
do sub-síndico, que também prometeu bancar a diversão. “Eu me
comprometi a alugar um telão com projetor para vermos os jogos da seleção
no salão de festas. Acredito ser um investimento baixo em troca da
socialização entre os moradores, acho importante termos uma convivência
amistosa e o esporte tem essa capacidade de estreitar laços”, afirma o
advogado.

A festa fica completa com comidas e bebidas contribuídas pelos
próprios moradores. A funcionária pública, Sílvia Morais,

aprova a ideia do esposo. “A maioria dos moradores do
nosso condomínio são antigos e já se conhecem há

algum tempo, de modo que já temos uma certa
proximidade. A ideia de promover nossa própria
confraternização foi bem aceita por que é uma
forma segura, simples e econômica de se divertir,
reunindo tanto os mais velhos quanto as crianças
para torcer pelo Brasil”, comenta.
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ADMINISTRAÇÃO Por Cecília Lima

Convocação de assembleia:
quais as suas dúvidas?

A assembleia é a reunião na qual se
debatem vários assuntos relacionados
ao condomínio: orçamentos, prestação
de contas, obras, eleição de síndico,
sugestões de melhorias, reclamações,
dentre outros temas de interesse geral
dos condôminos. Justamente por tratar-
se de um patrimônio coletivo, as
assembleias devem contar com o
máximo de audiência para que as ações
nela deliberadas tenham legitimidade.

Imaginemos o caso hipotético de
um síndico mal intencionado que deseje
aprovar alguma medida em benefício
próprio ou de um grupo restrito. Para
alcançar o seu intento, ele realiza uma
“assembleia” com uns poucos presentes
e consegue chancelar sua ideia
arbitrariamente. Esse tipo de situação,
para efeito explicativo é fictício, mas
ex i s t e na rea l i dade de mu i to s
condomínios.

Com o mínimo de informação
jurídica, o ato do mau síndico pode ser
anulado. Existem regras para a
convocação das assembleias de
condomínio e, caso não sejam seguidas,
o que for deliberado irregularmente
pode ser facilmente questionado e
derrubado.

O jurista Markus Samuel Leite
Norat, em seu livro “O Condomínio
Edilício – Doutrina, Prática e Casos
C o n c r e t o s ” r e g i s t r a a l g u n s
e s c l a r e c imen to s a r e spe i t o da
convocação de assembleias. Confira:

Quem faz a convocação?
É o síndico que tem a obrigação e o

direito de convocação, sendo que, na
sua omissão, a convocação pode ser
feita por condôminos que representem
¼ (no mínimo) do condomínio, devendo
constar no edital de convocação a
assinatura dos mesmos.

Como se deve divulgar?

A Convenção do condomínio
geralmente prevê o tipo de convocação
a qual poderá ser carta protocolada,
Aviso de Recebimento (AR) e edital a ser
publ icado na imprensa local . A
colocação de edital nos elevadores e na
porta de entrada do edifício auxilia ou
aumenta o número de pessoas nas
assembleias.

O n d e d e v e s e r r e a l i z a d a a
assembleia?

O local deverá ser preferen-
cialmente na sede do condomínio.

Caso não haja ampla divulgação da
convocação, como o condômino
lesado pode agir?

Conforme o artigo 1.354, do Código
Civil, “a assembleia não poderá
deliberar se todos os condôminos não
forem convocados para a reunião”. Não
havendo a convocação regular de algum
condômino, a assembleia até poderá ser
realizada, mas o condômino que não foi
convocado não terá obrigação de acatar
qualquer deliberação tomada nessa
assembleia.

O que pode ocorrer caso seja
confirmada a irregularidade na
realização de uma assembleia?

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

Av. 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:

Dicas
Regando plantas corretamente

Não é aconselhável regar plantas ao meio-dia, pois o calor excessivo
pode fazer com que a água evapore rápido, sem que ocorra a absorção
adequada; já o anoitecer não permite que as plantas consigam absorver
a quantidade adequada de água, que se acumula nas folhas e pode gerar
fungos. Os horários preferenciais para a rega são o período da manhã e o
fim da tarde, após as 15h.
É importante não encharcar a terra, pois o excesso de água deixa as
raízes submersas e sem ar, o que também propicia doenças e fungos.
Deve-se aguar lentamente e prestar atenção à velocidade com que a
terra absorve o líquido. Se demorar, faça pequenos intervalos enquanto
ocorre a penetração da água. As folhas não devem ser molhadas, o ideal
é aplicar água apenas na base da planta. Isso reduz a incidência de
doenças nos vegetais.
A respeito da frequência, o apropriado é avaliar as condições climáticas
antes de regar as plantas. A quantidade de água a ser recebida varia de
acordo com a espécie de planta e também se o dia está mais seco ou
úmido. Uma dica válida é mexer a terra com o dedo e verificar se ainda
está molhada. Em caso positivo, adie a rega.

Arquivo de documentos

Notas fiscais, plantas, contratos de funcionários fixos e prestadores de
serviço, são alguns dos documentos que fazem parte da rotina
administrativa do síndico. Eles constituem um histórico das atividades do
condomínio e por isso devem ser preservados e repassados de uma
gestão para outra.
O tempo que devem ficar guardados é variável. No caso de notas fiscais,
é interessante guardá-las até que seja entregue a prestação de contas do
ano mandato correspondente, pois elas atesta a efetiva realização dos
serviços. Apólices de seguro: cinco anos. Plantas da estrutura do prédio:
arquivadas permanentemente.
Uma qualidade fundamental para o bom síndico é a organização. Estar
em dia com as obrigações do condomínio e ter documentos que
comprovem sua boa gestão. Por isso, é importante montar um arquivo
organizado com toda essa papelada para que possa ser consultada
facilmente sempre que necessário e, o mais importante, não seja
perdida.

Reformas com responsabilidade

É aconselhável que o síndico sempre peça a ART em reformas do prédio.
Trata-se da Anotação de Responsabilidade Técnica, instrumento no qual
o profissional responsável pela obra (engenheiro) registra as atividades
técnicas solicitadas através de contrato. O preenchimento deste
formulário é de responsabilidade do profissional registrado ao CREA da
região.
A ART só tem validade legal quando devidamente quitada e registrada
junto ao Conselho. Na prática, é funciona como um selo da qualidade do
trabalho nas manutenções prediais. Para o síndico, isso pode significar
uma garantia de ter como provar a responsabilidade pela obra e saber de
quem cobrar, caso haja falhas no serviço prestado.

Tapetes especiais para época de chuvas

www.bomtapetes.com.br
E-mail: fcm@bomtapetes.com.br
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O síndico o indivíduo eleito em
assembleia para ser o responsável direto
pela gestão do condomínio. Em sua
alçada de competências, cabe-lhe a
manutenção da disciplina, ordem,
segurança e preservação do patrimônio
coletivo.

As funções e deveres do síndico de
c o n d o m í n i o e s t ã o c o n t i d a s
detalhadamente no Código Civil (CC),
artigo 1.348. É de suma importância que
o novo síndico – ou aspirante ao cargo –
estude essas obrigações para que possa
saber qual é sua área de atuação e
também os seus respectivos limites e
assim não se confunda autoridade com
autoritarismo.

O advogado especialista em
Direito Imobiliário e Condominial Dr.
Adriano Dias ressalta alguns pontos
acerca do exercício da sindicância. “Ao
síndico, cabe a prática de todos os atos
previstos no artigo 1.348 do Código. Sua
função essencial é fazer com que a
convenção condominial, o regulamento
interno e as decisões de assembleias
sejam cumpridas, estabelecer metas e
cobrá-las. Por exemplo, o síndico não
pode, sem prévia autorização, promover
alteração na taxa ordinária condominial”,
explica.

Algumas ações do síndico não
d e n o t a m u m a p r é v i a
autorização/aprovação tomada em
assembleia, conforme esclarece Dias. “A
realização de reparos urgentes é um
exemplo de ação na qual o síndico pode
rea l i z a r i ndependen temen te de
autorização prévia. Caso impliquem em
d e s p e s a s e x c e s s i v a s , d e v e m ,
posteriormente, ser dada ciência à
assembleia geral”.

De acordo com o advogado,
o u t r a p r e r r o g a t i v a d o s í n d i c o
independente de aprovação, em regra, é

a de demitir e/ou contratar funcionários
do condomínio. “Porém, em casos em
que a multa rescisória seja muito alta, o
recomendável é discutir antes a situação
em assembleia”, alerta. O síndico tem
a u t o n o m i a , p o r e x e m p l o , p a r a
contratação de advogados sem precisar
consultar a assembleia. Mas é sempre
importante cotar diferentes profissionais
para se ter uma ideia do valor dos
honorários. Esse gasto também deve ser
ratificado em futura assembleia.

O advogado Rodrigo Karpat faz
outra observação a respeito do livre
trânsito do síndico dentro do prédio.
Como previsto no CC, é permitido ao
síndico o ingresso ilimitado nessas áreas,
“Compete ao síndico: ...diligenciar a
conservação e a guarda das partes
comuns...”.

“Se a situação for emergencial,
como, por exemplo, um vazamento de
água que implica na necessidade do
fechamento imediato do registro, ou um
fogão ligado com risco de incêndio, o
síndico pode agir e está amparado pelo
artigo 861 do CC, na qualidade de gestor
de negóc ios . 'Aque le que , sem
autorização do interessado, intervém na
gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á
segundo o interesse e a vontade
presumível de seu dono...'. Se a gestão foi
iniciada contra a vontade manifesta ou
presumível do interessado, este
responderá pelos prejuízos de danos na
gestão, podendo inclusive o dono do
negócio exigir que o gestor restitua a
coisa no seu estado anterior”, explica
Karpat.

Já as áreas privativas são de uso
exclusivo, e o ingresso no interior de
qualquer unidade só é permitido com
autorização do condômino ou por ordem
judicial, sob pena de interferir no direito
de propriedade.

COTIDIANO

Até onde vai a autonomia do síndico?

Por Cecília Lima

A D M I N I S T R A D O R A D E C O N D O M Í N I O

Av. Alexandrino de Alencar, 465 · Natal/RN

www.dominusadm.com.br

Administrando o seu bem estar!

(84) 3201-2122
Plantão:

(84) 8801-5634
(84) 8823-1352

BEM ESTAR

Homens são mais  afetados por
cálculos renais do que mulheres

A cólica renal já chegou a ser classificada como a
segunda pior dor que um ser humano pode sentir, ficando
atrás apenas das contrações do parto. As temidas “pedras”
nos rins se formam a partir do depósito de minerais em
excesso – cálcio, principalmente – que, por conta de alguma
disfunção metabólica, passam a não ser expelidos
naturalmente como deveria.

Para infelicidade geral, a formação de cálculos é um
problema muito comum e afeta duas vezes mais pessoas do
sexo masculino que do feminino. Segundo a Sociedade
Brasileira de Urologia, aproximadamente 15% dos homens e
8% das mulheres do mundo inteiro enfrentam este
desconforto. Em regiões mais quentes, como o nordeste do
Brasil, há uma maior incidência de casos de cálculo renal. Isso
acontece porque há uma perda maior de água por meio do
suor, por exemplo, que deixa a urina mais concentrada e
promove a formação de pedras.

O cálculo renal só causa dor quando obstrui a passagem
da urina. Em alguns casos, não há nenhum sintoma.
Geralmente, a pessoa com cálculos nos rins só descobre que
os possui quando já se instala alguma crise. Náuseas, diarréia
e dor intensa nas costas são os sinais que as levam a procurar
um médico. “No hospital, o paciente recebe medicação para
tratar os sintomas e realiza exames para confirmar a presença
da pedra e verificar o tamanho, localização e se há infecção
no rim", explica o urologista da Rede de Hospitais São Camilo
de São Paulo, Adriano Cardoso Pinto.

O médico explica que a intensidade da dor se deve ao
fato de os nervos do sistema urinário serem compartilhados
com outros órgãos, como estômago e intestino, o que faz
com que a dor se expanda pelo abdômen. Quem já teve um
quadro de cálculo renal, tem 50% mais chances de voltar a
desenvolver o problema, nos três anos seguintes. Isso
acontece porque, geralmente, o paciente não continua o
acompanhamento médico e volta a acumular a substância
que forma a pedra, afirma o urologista.

O tratamento vai variar caso a caso. Se o cálculo tiver
pequenas dimensões, indicam-se medicações que ajudam a
expulsá-lo do corpo. Para os de maior tamanho, pode ser
necessário realizar o procedimento da litotripsia
extracorpórea que, por meio de ondas de choque, fragmenta
as pedras para que possam ser eliminadas gradativamente
na urina, ou a endoscopia urinária, que utiliza o laser para a
mesma finalidade de destruição.

A ingestão de água ajuda a prevenir o cálculo renal, pois
ajuda a diluir as substâncias acumuladas no rim. Substâncias
cítricas, como suco de laranja e limão, também são indicadas
por ajudarem a dissolver o cálcio presente na urina,
prevenindo o acúmulo e a formação de pedras. Folhas verdes
escuras e alimentos ricos em cálcio, como o leite, são
colaboram para o surgimento do problema e devem ser
consumidos moderadamente por indivíduos que já têm uma
predisposição ao acúmulo de cálcio no organismo.

®
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O Secove do Rio de Janeiro organizou e
realizou o II encontro anual dos síndicos
reunindo na oportunidade, cerca de 600
representantes da categoria na cidade, e
durante dois dias foram proferidas 10
palestras sobre assuntos de interesse do setor.
A relevância deste conteúdo foi reconhecida e
publicada no jornal 'Informe”. O tema “roubos
e furtos em condomínios” foi um deles e nos
chamou a tenção, por ser uma realidade entre
os condomínios do país, infelizmente.

A q u e s t ã o i n c l u í d a n o t e m a
“responsabilidade Civil dos condomínios”,
abordado com maestria pelo advogado
Alexandre Freitas Câmara, a transcrevemos na
integra por sua clareza e boa orientação. Diz
ele no primeiro tópico: Quando há roubo, seja
na área comum do condomínio, ou na unidade
autônoma, não se pode imputar ao
condomínio nenhuma responsabilidade,
porque não se pode exigir do condomínio que
impeça essa conduta de alguém que,
mediante o uso de violência ou de greve
ameaça, subtraia alguma coisa. Os porteiros
dos prédios não são policiais e, portanto, não
tem que abordar as pessoas para saber se elas
chegam armadas no condomínio. O sindico
não pode exigir que o porteiro do edifício
exponha sua própria vida para defender o
patrimônio do morador.

Ele disse mais: “No caso de furto, a
situação muda. O furto segue outras regras.
Não há violação nem grave ameaça. O
problema da responsabilidade do condomínio
se impõe, e temos que analisá-la. Nossos
tribunais têm se manifestado nesse sentido. O
condomínio não é responsável pelo furto que
ocorre na unidade autônoma, pois esta é de
responsabi l idade exc lus iva de seu
proprietário. Ele deve guardar bem o que está
dentro do seu apartamento.

O condomínio tem dever de segurança,
de vigilância da área comum. Isso vai funcionar

apenas como principio geral, pois nada impede
que um delibere, por exemplo, que vai
contratar uma empresa de segurança para
cuidar não só da área comum, mas também
das unidades autônomas. No momento que o
condomínio assume a responsabilidade de
guarda também dos apartamentos, ocorrendo
algum furto na unidade, causando dano, tendo
que realizá-lo”.

Jurisprudência
Corroborando a tese exposta, citamos

duas decisões dos tribunais bem julgadas.
I – Furto – Unidade autônoma o fato de

estarem ausentes condições de segurança no
prédio de apartamentos, não transfere ao
condomínio a responsabilidade pela
indenização por furto em uma das unidades
autônomas se não demonstrada a obrigação
deste pela contratação de vigias e guardas,
n e m t a m p o u c o d e s u p o r t a r e s s a
responsabilidade extraordinária (RT 658/112) .

Condomínio – Furto – responsabilidade.
A responsabilidade do condomínio pela

guarda de veículos de condôminos deixados
em sua garagem não decorre da simples
situação condominial. São pressupostos que o
edifício mantenha controle de entrada e saída
de veículos e pessoas naquela dependência e
que fique demonstrado que a entrada de
veiculo foi dali retirado sem autorização de seu
proprietário, ficando caracterizada a culpa de
seu preposto. Não basta que o edifício
mantenha segurança externa e porteiro para
impor-lhe essa responsabilidade especificada
de controlar a garagem. É necessário que o
proposto tenha função especifica de guarda na
garagem, se a portaria do edifício ali não se
localiza. (Repertório IOB de Jurisprudência
3/4581).

*Luiz Fernando De Queiroz

Furto e roubo em unidades autônomas:
QUEM ASSUME A RESPONSABILIDADE?

É grande o número de ações judiciais que discutem o problema de furtos e roubos
que estabelecem em condomínios. Apesar de eles na maioria dos casos, não terem a

obrigação de assumir as conseqüências, o fato revela o quanto a segurança e a
vigilância em condomínios são relevantes, principalmente nos dias atuais.

Após alguns anos de entregue e ocupado, é natural que
um edifício passe por algumas obras, seja para reparar algum
dano causado à estrutura ou um incremento em alguma área
para embelezamento e conforto dos usuários. Esse tipo de
intervenção precisa ser aprovado por unanimidade junto à
assembleia de condôminos, junto ao orçamento detalhado das
etapas e previsão de conclusão.

O problema é que, não raro, esses valores e datas
são invalidados e o que a princípio seria uma pequena reforma
toma dimensões maiores em custos financeiros extras e
incômodo prolongado na rotina dos ocupantes do prédio. Qual
a postura para evitar essas surpresas desagradáveis? O que se
deve fazer para que a obra não fuja do roteiro inicial?
Planejamento minucioso!

A resposta é simples, mas colocá-la em prática
requer um estudo criterioso e pulso firme. O Engenheiro Civil
formado pela Escola de Engenharia Mauá e diretor da D2F
Engenharia, Daniel Fazenda Freire, elege pontos importantes
para se organizar um planejamento eficiente e evitar atrasos e
possíveis desperdícios.

A primeira etapa consiste na concepção do projeto
junto aos profissionais especializados. A dica principal para
iniciar e desenvolver um projeto de construção é seguir o passo
a passo correto. A empresa construtora deve passar para o
condomínio todos os detalhes em relação ao orçamento para
só depois começar a obra.

“O normal é deixar para resolver depois, mas como todo
problema, quando se resolve em cima da hora fica mais caro e
pode comprometer o resultado final. Outro detalhe é não
deixar nada subjetivo, tudo tem que ser muito claro, pois a
conta sempre aparece, e se não foi negociado/detalhado, o
proprietário fica com uma conta, que nem sempre é de
responsabilidade dele”, alerta Freire.

De acordo com o engenheiro, um segundo passo
sugerido na etapa de planejamento é organizar a 'inteligência'
da obra, determinando os prazos, tamanho da equipe,
qualificação da mão de obra. “Investir em “qualidade e
segurança” da equipe de campo ajuda a preservar o perfil das
equipes, que provavelmente executarão outros projetos,
evitando gastos para contratações a cada obra a ser
executada”, avalia.

Manter os clientes atualizados sobre o andamento das
obras é uma obrigação da construtora responsável e o síndico
deve estar permanentemente vigilante em relação a isso, pois
certamente será questionado por outros condôminos. Muitas
empresas no mercado da construção civil já disponibilizam
relatórios em tempo real, como forma de manter uma
comunicação eficiente e sem atropelos com os clientes, com
envio de fotos e atualização do cronograma.

O engenheiro Daniel Freire rebate veementemente a ideia
pressuposta de que sempre surgirão problemas imprevistos.
“Com um plano de execuções bem estruturado é possível
evitar problemas diversos”, garante.

Obras em atraso:  como
driblar este aborrecimento?

MANUTENÇÃO

*Autor do guia do Condomínio IOB e colaborador do Jornal do Sindico

AQUEÇA A ÁGUA DA SUA PISCINA
utilizando o Gás Natural Canalizado
e 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. Entre em
contato conosco pelo telefone (84)
3204.8500 e solicite uma visita dos
nossos Engenheiros.

DicasDicas

®



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

(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

� ASSESSORIA CONDOMINIAL

� GESTÃO DE PESSOAS

� FINANCEIRA E CONTÁBEL

� MANUTENÇÃO PREDIAL

� JURÍDICA

� SÍNDICO PROFISSIONAL

Estacionamento gratuito

ADMINISTRADORAS

A D M I N I S T R A D O R A D E C O N D O M Í N I O

Administrando o
seu bem estar!

Plantão:

(84) 8801-5634
(84) 8823-1352

Plantão:

(84) 8801-5634
(84) 8823-1352

(84) 3201-2122(84) 3201-2122

Av. Alexandrino de Alencar, 465 · Natal/RNAv. Alexandrino de Alencar, 465 · Natal/RN
www.dominusadm.com.brwww.dominusadm.com.br

Av. 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:

SEGURANÇA ELETRÔNICA

INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUA

(84) / 9421 1308Oi 9173.1304 Claro .
e-mail: josefernandesn@hotmail.com

Projetos e execução hidráulicas.
Projetos de engenharia
Instalação completa
Manutenção de uso
Legalização junto a concessionária.

�

�

�

�

�

Projetos e execução hidráulicas.
Projetos de engenharia
Instalação completa
Manutenção de uso
Legalização junto a concessionária.

Engenheiro Civil

José Fernandes da Nóbrega
CREA. 180406.669-9

IBAPE 182 / RN

CONTROLE DE ACESSO

TERCEIRIZAÇÃO

Layout
Criação e

Arte Final de:

Luciano Almeida
Designer Gráfico

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

PINTURA PREDIAL

SINDICATO PATRONAL

O SINDICATO DOS
CONDOMINIOS DO RN

RUA JACAÚNA, 143 - SALA  02  - LAGOA SECA
NATAL/FAX TELEFAX (84) 3211.4006

sipcern@hotmail.com |www.sipcern.com.br.

1 Anos81 Anos8

SEGURO CONDOMINIAL

84 9924.0879 | (Oi) 9985.6474

Condomínio seguro, síndico sem dores de cabeça!

Rua Ezequias Pegado, 1821 - Sala 02 e 03 - Shoping Integração - Candelária
Natal\RN - Fone: -  E-mail:(84) 2226.6968 benebrito08@gmail.com

TELAS \ALAMBRADOS

telanorte



88 Ano X - Edição - /201 - Natal/RN101 Dezembro 3

COM O GÁS NATURAL VOCÊ PODE MUITO MAIS...

APLICAÇÕES

Fogões

Fornos

Cooktop

Churrasqueiras

Aquecimento
de água para:

Saunas

Energia elétrica:

Gera• ção na ponta

Emerg• ência

Piscinas•

Banheiras•

Chuveiros•

Torneiras•

A MODERNIDADE
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

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

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
� Neopolis
� 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 DISTRIBUIÇÃO DA POTIGAS ESTÁ EM CONSTANTE EXPANSÃO.
VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE PARA A SUA REGIÃO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

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.

www.potigas.com.br


