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Nossa MensagemNossa Mensagem
Por Cecília Lima

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas

DIAGRAMAÇÃO
Luciano Almeida: 9992.4968

grafipelrn@bol.com.br

Um caso saído do universo dos
condomínios ganhou repercussão nacional
na mídia e estampou manchete em vários
jornais brasileiros em setembro. Decisão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina
condenou o síndico de um residencial a dois
anos de reclusão em regime aberto por
apropriação indébita de cerca de R$ 250 mil
pertencentes aos caixas do condomínio.

O edifício em questão localiza-se em
Joinville, cidade do norte do estado, no bairro
de Saguaçu. O síndico, pessoa que deveria
zelar pelo bom uso dos recursos
coletados entre todos os
condôminos, deu mal
exemplo e fez uso do
dinheiro em benefício
próprio.

No processo,
foram anexadas
provas de saques
da conta bancária
e compras feita
com o cartão de
c r é d i t o d o
condomínio em
lojas, padarias,
p o s t o s d e
combustíveis, dentre
o u t r o s l u g a r e s
i n c o m p a t í v e i s c o m
necessidades do condomínio e
que, portanto, caracterizam o fato de ter
sido dinheiro sido destinado a uso pessoal.

Em resumo, havia uma grande
disparidade entre o que era gasto e o que o
síndico comprovava ser utilizado no
condomín io . Casos que envolvem
apropriação indébita por parte do síndico não
são raros. Mas o que chama a atenção no
episódio de Santa Catarina é, primeiramente,
o montante significativo de recursos

desviados e, em segundo lugar, o fato do
síndico ter recebido uma condenação efetiva,
enquanto na maioria das vezes os moradores
só requerem a restituição do patrimônio
desfalcado e esquecem a parte criminal.

De tudo, retiramos uma lição básica: a
principal virtude a ser buscada em um síndico
é sua honestidade. Mais importante que o
treino e o preparo administrativo, é
fundamental que ele tenha respeito ao que é
coletivo e assuma o compromisso de
trabalhar com seriedade pelo bem comum.

A responsabil idade pelo
condomínio é compartilhada.

Cabe ao síndico o dever de
manter uma gestão

t r a n s p a r e n t e ,
demonstrar através
de documentos
v á l i d o s a
dest inação de
cada cen tavo
saído dos caixas
administrativos e
prestar contas
anualmente ou

sempre que lhe for
solicitado.

Muitas vezes, os
condôminos se afastam

v o l u n t a r i a m e n t e , n ã o
comparecendo a reuniões e se

abstendo de participar da dinâmica do
condomínio, o que também é errado. Aos
moradores, cabe a responsabilidade de vigiar,
analisar e cobrar da gestão do seu síndico as
obrigações que lhe estão prescritas na
legislação vigente: Código Civil, em seu
capítulo sobre condomínio, artigo 1.348.

Mais detalhes sobre esta notícia e
outras novidades, você vê no Jornal do
Síndico. Boa leitura!
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MANUTENÇÃO

Brigada de incêndio deve receber treinamentos periódicos

Por Cecília Lima

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

Fato ignorado pela maioria das pessoas, a
ob r iga to r i edade de se mante r uma
permanente brigada de incêndio em
empresas, prédios comerciais e também
condomínios é uma realidade em vários
estados brasileiros. O desconhecimento acerca
da legislação e a falta de uma fiscalização
eficaz, explicam o porquê de muitos
condomínios não possuírem uma equipe
p r e p a r a d a p a r a a g i r e m s i t u a ç õ e s
emergenciais.

A Brigada de Incêndio é prevista no
âmbito federal pela Lei 6514/77, que dispõe as
diretrizes sobre Segurança e Medicina do
Trabalho, regulamentadas pela Portaria
3214/78, e por meio da NR 23, que trata da
proteção contra incêndios. Também é o tema
da NBR (Norma Brasileira de Registro)
14.276/2006 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Vários estados e municípios também
possuem legislações próprias, como é o
exemplo de São Paulo, com o Decreto Estadual
56819/11 do Corpo de Bombeiro do Estado.
Sem a Brigada, não existe a liberação e/ou
renovação do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB), tampouco o pagamento de
indenizações pelas seguradoras no caso de
sinistros.

A brigada de incêndio
pode ser formada por um
grupo de condôminos e
funcionários que receberão
treinamento especializado
para atuar em caso de foco
de incêndio, vazamento de
gás ou explosão. O número
de integrantes varia de
acordo com as dimensões
d o c o n d o m í n i o : a
quantidade de pavimentos
e sua população.

O curso deve se r
ministrado por profissional
da área de Segurança do
Trabalho ou Corpo de Bombeiros e tem como
objetivo orientar as pessoas que participam do
cotidiano do prédio a manejarem corretamente
os equipamentos de segurança, ajudar vítimas e
organizar rotas de fuga, dentre outras
atividades.

Ao término do curso como carga horária
mínima de quatro horas, é emitido um
documento que atesta que os ocupantes da
edificação receberam treinamentos teóricos e
práticos de prevenção e combate a incêndio. O
síndico deve estar atento à renovação deste
treinamento, que deve ser feito anualmente ou

quando houver substituição de 50% dos
brigadistas.

A manutenção de uma brigada qualificada
é fundamental não apenas para adequação à
legislação, mas principalmente por colaborar
com a segurança do patrimônio e dos seus
ocupantes. A ação desempenhada pela brigada
de incêndio é vital nos primeiros cinco minutos
de combate e extinção do fogo, antecedendo a
ação do Corpo de Bombeiros, portanto ela deve
estar sempre a postos, pois de nada adianta ter
todo o equipamento necessário e não saber
utilizá-lo quando for preciso.
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Tapetes especiais para época de chuvas

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

Síndico é condenado a dois anos de prisão
por uso indevido de dinheiro do condomínio

LEGISLAÇÃO

Ao assumir a administração de um
condomínio, o síndico assume uma série de
obrigações e compromete-se a usar os recursos
contribuídos por todos os condôminos para o
bem comum do patrimônio. Esse é, pelo menos
em teoria, o dever de alguém que se oferece
para o cargo. Porém, sempre existem pessoas
mal intencionadas que insistem em tratar o que
é de uso coletivo como se lhe pertencesse.

Em setembro, a 2ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou
o síndico de um residencial localizado no bairro
de Saguaçu em Joinville, município no norte do
estado, a dois anos de reclusão em regime
aberto por apropriação indébita de valores
saídos dos caixas do condomínio para compra
de roupas, abastecimento do carro do síndico,
refeições em restaurantes e compras em vários
estabelecimentos comerciais. Os gastos
pessoais chegaram a R$ 250 mil.

De acordo com o processo (Apelação Cível
n. 2012.029128-2), o denunciado se aproveitou
de sua posição de gestor para apropriar-se do
dinheiro sob seus cuidados, efetuando saques
da conta bancária do condomínio, sem
apresentar notas fiscais ou comprovantes
correspondentes às despesas.

As movimentações atípicas levantaram as
suspeitas de moradores do condomínio que se
mobilizaram para fazer uma denúncia coletiva.
Ao saber que teria de responder pelos gastos
injustificados, o síndico ameaçou de morte os
moradores do condomínio e causou danos em
seus carros.

Para o desembargador substituto Volnei
Celso Tomazini, relator da matéria no TJSC, o réu
não foi capaz de comprovar a legitimidade das
compras e dos saques mediante prova
documental. A prova testemunhal oferecida,
segundo o magistrado, não é apta a justificar a
conduta do réu, e a falta de documentos
relativos à administração financeira do
condomínio é de sua responsabilidade.

“Os gastos identificados sabidamente não
possuem relação com a manutenção do
condomínio (lojas de roupas e calçados,
f a rmác i a s , pan i f i c ado ra s , pos to s de
combustíveis), salvo poucas exceções relativas
aos gastos com manutenção, estando
comprovado nos autos que o dinheiro, cuja
posse era lícita, foi usado em benefício próprio
do apelante”, completou o relator. A decisão
pela condenação foi unânime.

É válido lembrar que o Código Civil, em seu
capítulo sobre condomínio, dispõe no artigo
1.348 as competências do síndico que inclui
“prestar contas à assembleia anualmente e
quando exigidas”. O texto é explícito ao permitir
que qualquer condômino pode solicitar
explicações sobre como e com o quê o dinheiro
do condomínio – fruto de uma contribuição
coletiva – está sendo gasto.

O síndico não pode se recusar a fornecer
estas informações e elas devem ser justas, a fim
de legitimar os gastos feitos. Caso contrário, o
gestor pode ser chamado a responder na Justiça
pelo uso irresponsável ou pernicioso do dinheiro
arrecadado.

(Redação com STJ)

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:

Administrando o seu bem estar!
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ADMINISTRAÇÃO Por Cecília Lima

O primeiro síndico

A paisagem urbana está passando por uma
acelerada mudança em seus padrões de
moradia e é cada vez mais comum vermos casas
e terrenos darem lugar a prédios residenciais. De
acordo com um levantamento da Lello
Administradora, São Paulo – a mais populosa
cidade brasi leira – ganhou mil novos
condomínios e aproximadamente 210 mil
moradores de apartamentos nos últimos cinco
anos. Os dados demonstram uma tendência que
se espalha por todo o país.

A administração de um condomínio recém
instituído traz grandes desafios ao síndico
pioneiro, sobretudo se ele nunca teve uma
experiência anterior, como é o caso do Relações
Públicas de 29 anos Wister Galvão, que é o
primeiro síndico do condomínio São Gabriel, em
João Pessoa (PB). A ocupação do cargo se deu
involuntariamente em dezembro de 2013: a
construtora já havia registrado a Convenção e

nomeou os componentes do condomínio pela
ordem de recebimento dos imóveis, como ele foi
o primeiro a receber as chaves, foi instituído
como síndico.

Como elaborar uma gestão sem ter
parâmetros anteriores? Formatar um regimento
interno, decidir regras e penalidades, estipular
um orçamento para o mandato foram algumas
das dúvidas enfrentadas por Wister quando
assumiu a sindicância do condomínio que
começava a ser ocupado por outros moradores.

“Além da dificuldade pela inexperiência, foi
trabalhoso realizar um projeto sem referências
de propostas anteriores, acrescentando-se o
fato de lidar com um grupo de pessoas
completamente desconhecidas. Todo este
processo exigiu bastante pesquisa e coleta de
opiniões dos novos proprietários, mas por fim
tudo foi elaborado e acordado entre todos. O
esforço valeu a pena”, comenta.

Há alguns procedimentos iniciais que
devem ser verificados e, caso a construtora já
não os tenha feito, devem ser requeridos pelo
primeiro síndico: Inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ), inscrição no Instituto
Nacional do Seguro Social para que o
condomínio possa contratar funcionários,
solicitar na Prefeitura Municipal o Solicitar o
desmembramento do IPTU por unidade,
convocação de uma assembleia inaugural para
formação de conselho que redigirá o Regimento
Interno e elaboração da Convenção (é
recomendável contar com assessoria jurídica).
Após o cumprimento desta etapa, deve-se
registrar o condomínio, bem como sua
Convenção, no Cartório de Registro de Imóveis.

Afora as questões burocráticas, o novo síndico
também precisa se preocupar em administrar a
rotina do condomínio, incluindo os pequenos
conflitos do cotidiano. Wister Galvão considera a
posição do síndico delicada e às vezes até
arriscada. “Ouvir o que desagrada os outros nunca
é algo positivo, mas de fato o que mais irrita são as
pequenas contendas geradas por comportamento
inadequado de alguns condôminos. Gerenciar
estes conflitos é sempre uma tarefa complicada e
exige bastante cuidado”, avalia.

Apesar dos desafios que se apresentam, o
síndico considera seu trabalho recompensador.
“É sempre bom ter a certeza de poder fazer o
melhor para o ambiente em que se vive, sinto-
me gratificado quando consigo colocar em
prática ideias que nos façam sentir felizes,
tranquilos e seguros em nosso condomínio”.

Assumir a administração de um condomínio que está começando a ser ocupado traz desafios ao síndico pioneiro

Um condomínio é um espaço que requer
uma gama de serviços para funcionar
adequadamente, dentre os quais se destacam
l impeza , v ig i l ânc ia , admin i s t ração e
manutenção. A quantidade de colaboradores
para executar essas tarefas vai depender do
porte e dos recursos financeiros do condomínio.

O pagamento dos funcionários é uma
despesa primordial a ser honrada mensalmente
– e não é barata. É importante que o síndico
saiba exatamente quanto custa manter um
funcionário. Novas contratações requerem,
portanto, um planejamento orçamentário
cuidadoso.

O salário mínimo atualmente praticado no
Brasil é R$ 724,00, considerando o padrão de
jornada de trabalho de 44 horas semanais, para
52 semanas no ano, divididas em 12 meses.
Esse é, por lei, o menor valor possível com que
um empregador deve remunera r seu
funcionário. O pagamento pode ser maior a

depender da função exercida e se a categoria
possui um teto salarial a ser obedecido.

Popularmente, diz-se que um funcionário
custa o dobro do que ele recebe por mês. Isso
não chega a ser um exagero, pois, o valor final
pode ser até 90% maior que o salário bruto
pago. Na prática, a manutenção de um
empregado formal é muito mais dispendiosa se
levados em conta os encargos e benefícios com
que se precisa arcar.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
prevê o pagamento de décimo-terceiro salário,
férias anuais de 30 dias remuneradas, 1/3 de
salário sobre férias, depósito mensal de 8% do
salário bruto mensal no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), pagamento ao
Instituto Nacional de Serviço Social (INSS) valor
que varia de 8% a 11% (dependendo do salário).

O vale-transporte corresponde a um
desconto de 6% do salár io ou deve,
dependendo da convenção da categoria, ser

pago pelo empregador. Para pagamento de
vale-refeição deve ser observado se há
determinação em convenção coletiva da
categoria, pois esse não é um benefício
universal previsto por lei. Deve ser somado ao
to ta l , o pagamento de ad i c iona l de
insalubridade ou periculosidade, dependendo
da função executada pelo funcionário.

Quanto custa uma demissão?

Um condomínio é um espaço que requer
uma gama de serviços para funcionar
adequadamente, dentre os quais se
d e s t a c a m l i m p e z a , v i g i l â n c i a ,
adminis t ração e manutenção. A
quantidade de colaboradores para
executar essas tarefas vai depender do
porte e dos recursos financeiros do
condomínio.

O preço de um funcionário
FINANÇAS
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Jardinagem: cuidados especiais para a primavera

SEU CONDOMÍNIO

A primavera chegou no final de setembro e a
nova estação traz mudanças climáticas que
afetam as plantas. Uma área verde bem cuidada
no condomínio humaniza o ambiente, ajuda a
equilibrar a temperatura, além de valorizar o
imóvel. As principais preocupações para a
manutenção é em relação à grama.

A primeira regra para ter um tapete verdinho
e saudável é a limpeza. Restos de folhas, galhos
e outros detritos que se acumulam podem
prejudicar a aeração da grama ou até fazê-la se
decompor.

As ervas daninhas são outra questão a ser
observada, pois elas sugam nutrientes
importantes que deveria ir para a grama. Deve-
se livrar dessas convidadas indesejáveis o mais
rápido possível, pois o calor trazido pela
primavera acelera o crescimento e proliferação
delas.

A altura do corte do gramado é uma dúvida
comum. Na tentativa de economizar, é comum
que algumas pessoas façam uma poda curta,
pressupondo que sua manutenção será menos

frequente, mas esta não é uma prática
a c o n s e l h á v e l p o r q u e p o d e l e v a r a o
aparecimento manchas amarelas ou marrons e
favorecer o crescimento de ervas daninhas no
meio gramado.

Se o objetivo é manter o gramado curto, é
necessário investir tempo o suficiente para
cortes mais frequentes com o cuidado de cortar
mais de um terço da altura do gramado (o ideal é
entre 5 e 9 centímetros). O corte mais alto
fortificará as raízes e deixará o gramado com
uma aparência mais firme e saudável.

É importante salientar que a grama, assim
como qualquer outra planta, tem seu
desenvolvimento influenciado pela incidência
de luz solar. Desta forma, é natural que as áreas
mais fortemente iluminadas cresçam mais
rápido que as sombreadas, com solo mais
úmido.

Por isso, a poda deve ser adaptada de
acordo com o perímetro, para fazer o gramado
crescer uniformemente: o lado mais alto da
grama (área que recebe mais luz solar) deve

receber o primeiro corte da primavera. Isso
garantirá tempo suficiente para que as áreas
sombreadas acompanhem o crescimento.

As cercas vivas também devem receber
manutenção periódica para preservar sua
forma. A poda estimula o crescimento da planta,
então quanto mais for aparada, mais preenchida
e homogênea ficará a cerca. Pingo de Ouro,
Murta e Sanção do Campo são três boas opções
de escolha para esse tipo de cultivo, pois
requerem menos cuidados.

Apesar de não exigirem muito investimento,
a poda das cercas vivas são fundamentais para
que se obtenha o efeito desejado, por isso
devem ser manejadas por jardinei ros
experientes, ao contrário dos gramados que
podem ser tratados por um funcionário do
próprio condomínio desde que munido dos
equipamentos corretos.
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A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA POTIGAS ESTÁ EM CONSTANTE EXPANSÃO.
VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE 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


