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COTIDIANO

Planejando
melhorias
estruturais

Um novo salão de jogos, dar 
aquela equipada na sala de 
ginástica, melhorar a área da 
piscina com um novo deck, 
executar  um novo  modelo 
paisagístico para embelezar a 
área verde do prédio, construir um 
novo espaço.
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Redução de custos e acúmulo de função

MANUTENÇÃO
Impermeabilização e
higienização correta
para prolonga vida

útil de sofás

Um bom sofá faz um ambiente 
ser muito mais agradável. Seja 
no hall do condomínio ou outros 
espaços coletivos, esse é um 
item da mobília que vai além da 
decoração  e serve também para 
proporc ionar  confo r to  a 
visitantes ou condôminos que 
desejem conversar ou esperar.
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Por Cecília Lima

o mês em que se Ncelebra o Dia do 
Trabalhador, viemos 

a tratar um tema pouco feliz 
que vem assombrando 
condomínios em todo o 
Bras i l :  a  d ispensa  de 
funcionários. Certamente 
muitos de nossos leitores se 
identificarão com a realidade 
abordada em nosso artigo 
Especial nessa edição de 
maio de 2016.

 Enquanto o país atra-
vessa uma crise política, a 
crise econômica deixa seus 
rastros como, por exemplo, o 
aumento do desemprego - 
que já atinge mais de 9 
milhões de brasileiros e 
segue em ritmo ascendente. 
Ta l  cenár io  tem  suas 
repercussões também dentro 
dos condomínios, os quais se 
mantêm quase que total-
mente a partir da contri-
buição de seus ocupantes.

 Com pouco dinheiro 
entrando e muita conta para 
pagar, não resta muita 
alternativa que não seja 
enxugar  o  quadro  de 
funcionários, uma parcela 
considerável dos compro-
missos mensais a serem 
bancados com os recursos 
coletivos.

Diminuir o quadro de 
trabalhadores, entretanto, 
desencadeia consequências 
práticas. Uma delas é a 
sobrecarga dos  outros 
funcionários que perma-
necem e também do próprio 
síndico.  Embora tenha 
autoridade para isso, o 
síndico deve buscar consultar 
os condôminos acerca das 
decisões  de  dispensar 
colaboradores, uma vez que 
essas demissões geram 
custos com indenizações.

A  part ic ipação  dos 
condôminos é importante 
nos debates e deliberações 
dos assuntos do condomínio. 
Essa é pauta para outra 
matéria desta edição do 
Jornal do Síndico. Em nossa 
seção Seu Condomínio 
abordamos uma tendência 
que vem ganhando adeptos: 
as assembleias virtuais.

Saiba mais sobre esse e 
outros assuntos relacionados 
ao universo dos condomínios 
neste exemplar que você tem 
em mãos. Desejamos a todos 
uma ótima leitura!

 Até a próxima edição!

Os editores
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A crise econômica também 
chegou aos condomínios. Por conta 
do aumento da inadimplência, entre 
outros fatores, muitos edifícios 
voltam a atenção em estratégias 
para reduzir como possível seus 
custos. Uma das medidas que têm 
sido vistas é a transferência de um 
funcionário para o cumprimento de 
funções de outro que esteja em 
férias. A ação, porém, é considerada 
perigosa se não realizada com 
cautela e pode ter efeito justamente 
contrário.

O advogado Rodrigo Karpat, 
especialista em Direito Imobiliário, 
consultor em condomínios e sócio do 
escritório Karpat Sociedade de 
Advogados, alerta que a medida fere 
a  legis lação  se  não  houver 
remuneração adicional para isso. “É 
comum que, por exemplo, para cobrir 

férias de um faxineiro, o síndico do 
condomínio desloque um porteiro 
para auxiliar na limpeza. Isso 
caracteriza acúmulo de função, o 
que pode gerar lá na frente um 
processo trabalhista”, afirma.

O  acúmulo  de  função  se 
caracteriza quando as tarefas são 
desenvolvidas e se relacionam às 
funções diferentes, ou seja, cada 
tarefa desempenhada é claramente 
distinta e não tem relações entre si, 
pois têm conteúdo ocupacionais 
diferentes, fugindo do escopo do 
t r aba lho  pa ra  qua l  aque l e 
profissional foi contratado.

Karpat explica que nesse tipo de 
caso, o porteiro até pode exercer 
funções de limpeza, mas, no período 
em que fizer a função, deve receber 
por acúmulo de atividade, com valor 

correspondente a 20%, proporcional 
aos dias em que desempenhou a 
tarefa, de acordo com a convenção 
coletiva do sindicato da categoria, o 
Sindifícios.

“Os  s índ icos  e  gestores 
condominiais precisam ficar atentos 
a esse tipo de estratégia.  O 
funcionário realocado para outras 

funções deve ser remunerado para 
tal. Assim, não deixar incompleto o 
quadro de funcionários, bem como 
não substituir funções sem análise 
prévia, protege o condomínio contra 
custos inesperados em função de 
processos trabalhistas por falta de 
pagamento do funcionário de forma 
correta”, finaliza Karpat.
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Advogado especialista em Direito Imobiliário, consultor
em condomínios e sócio do escritório Karpat Sociedade
de Advogados (rodrigo@karpat.adv.br)

Rodrigo Karpat Redução de custos e acúmulo de função

“Na tentativa de reduzir custos durante férias de funcionários, condomínios
correm risco de processo trabalhista por acúmulo de função”, alerta especialista.
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O  d e s e n v o l v i m e n t o  d a 
c o m u n i c a ç ã o  e m  r e d e  e  a 
popularização de aparelhos eletrônicos 
versáteis como smartphone, tablet e 
computadores portáteis têm sido dois 
fatores que estão colaborando 
positivamente para a gestão de 
c o n d o m í n i o s  r e s i d e n c i a i s  e 
empresariais Brasil afora.

Aquelas cenas de filme de ficção 
em que mostravam pessoas se 
comunicando remotamente, isto é, à 
distância por meio de equipamentos já 
é uma realidade e pode ser usada a 
favor do condomínio! As assembleias 
virtuais são uma nova tendência que 
tem tudo para ganhar cada vez mais 
adeptos.

Todo síndico que já teve de 
convocar assembleia para deliberar 
sobre algo importante sabe a 
complicação que pode se tornar essa 
tarefa. É muito difícil, sobretudo nas 
grandes cidades, conseguir boa 
frequência nas reuniões. Se a pauta 
necessita de um quórum específico 
para ser aprovada, é pior. Muitas 
decisões ficam suspensas por falta de 
gente para votá-la.

As justificativas geralmente são 
falta de tempo, ou mesmo interesse, 
para ir à assembleia. Outra queixa é a 
falta de objetividade nos encontros 
presenciais que muitas vezes 
terminam tendo seu foco desviado 
p a r a  o  d e b a t e  d e  q u e s t õ e s 
secundárias. São justamente essas 
desculpas que podem ser rebatidas 
com a estratégia da assembleia 
virtual. Quem já experimentou 

garante que a novidade ajuda a elevar 
a participação dos condôminos.

Há no mercado vários softwares 
voltados para a gestão de condomínios 
que já possuem um mecanismo 
especial  para a realização de 
assembleias virtuais. Consiste numa 
plataforma virtual, à qual o usuário 
acessa com seus dados pessoais. Lá é 
possível encontrar fóruns de debate 
com os itens da pauta a ser discutida.

As “salas” de discussões ficam 
abertas por um prazo pré-determinado 
e durante esse tempo o condômino 
pode avaliar  documentos,  dar 
sugestões ou tirar dúvidas com o 
síndico. Ao término desse período, o 
participante recebe notificação para 
dar seu voto. A plataforma virtual 
possui ferramentas que garantem a 
legitimidade desse voto e que ele só 
possa ser concedido uma única vez.

O síndico Manoel Silva, morador de 
um condomínio em São Paulo, aprova 
a estratégia, mas faz ressalvas. 
“Implementamos a assembleia virtual 
há um ano e os frutos foram positivos, 
pois a participação e engajamento 
geral nas discussões do condomínio 
cresceram uns 50%. Percebo que as 
pessoas se sentem mais a vontade 
para escrever suas ideias do que para 
falar e outro ponto positivo é que a 
pessoa acessa quando tem tempo livre 
a qualquer hora do dia. No entanto, não 
aconselho usar a ferramenta para 
decisões muito importantes como 
eleição de síndico. Embora a tecnologia 
ajude, ainda precisamos do contato 
pessoal para manter as relações e 
estabelecer vínculos de confiança”, 
argumenta.

Assembleias virtuais são
tendência em condomínios

SEU
CONDOMÍNIO

A justificativa da “falta de tempo” para
comparecer às reuniões estão sendo contornadas

com a ajuda da tecnologia e da internet

Segurança e qualidade em sua
assistência técnica de elevadores

Por Dênia Cruz 

Morar com segurança é o sonho 
de todos.  Para quem reside em 
condomínios prediais isso se aplica 
aos serviços que envolvem a 
acessibilidade, e os elevadores são a 
porta de entrada. Por isso possuir um 
serviço de assistência técnica de 
q u a l i d a d e  é  f u n d a m e n t a l . 
Diariamente inúmeras pessoas 
utilizam os elevadores como idosos, 
c r i a n ç a s ,  e  p e s s o a s  c o m 
necessidades  especiais,  que 
precisam ser assistidas com a 
garantia de segurança e qualidade.  O 
elevador é meio de transporte e um 
complexo equipamento desenvolvido 
com uma engenharia de altíssima 
t e c n o l o g i a ,  q u e  s e  r e n o v a 
periodicamente, daí a necessidade de 
uma assistência técnica que 
acompanhe esse desenvolvimento. 

Segundo o engenheiro Gustavo 
Cruz, o mais importante quando se 
pensa em assistência técnica em 
elevadores é a responsabilidade com 
a manutenção dos equipamentos, 
“muitas pessoas acreditam que ter 
um contrato com uma das montadora 
de elevadores já garante a segurança 
no uso do equipamento, e isso não 
aplica na realidade, pois a montadora 
nem sempre possui um corpo técnico 
à disposição, e com a agilidade 
necessária à um bom atendimento”.

O CREA - Conselho regional de 
engenharia e arquitetura - recomenda 
que toda empresa de Assistência 
Técnica seja composta de engenheiro 
mecânico (morador na cidade e 
credenciado pelo CREA), técnicos, 
atendentes, administrativos, veículos 
de atendimento e visitas aos 
c o n d o m í n i o s ,  s i s t e m a  d e 
comunicação empresa x técnicos x 
c l i e n t e s ,  e s t o q u e ,  e  e s t a r 
devidamente cadastrado no órgão, 
assim como na Prefeitura e no 
Estado. Isso já reforça a segurança na 

prestação do serviço e deixa o cliente 
ciente de como funciona a empresa.

O engenheiro afirma ainda que 
“uma empresa conservadora de 
elevadores vai estar mais perto do 
cliente, e prestando um serviço 
personalizado, de acordo com sua 
real necessidade e no momento que o 
cliente precisar. Além da isenção 
técnica de não ser a montadora, e sim 
uma empresa que vai conservar e 
manter o equipamento, fazendo a 
fiscalização do uso de forma 
periódica. Então, conhecer bem as 
empresas  de  manutenção  é 
essencial, saber do corpo técnico, 
como funciona a comunicação com o 
cliente,  e  a  versatilidade no 
atendimento e no fornecimento de 
soluções, fazem com que a qualidade 
e segurança sejam garantidas”, 
ressalta Gustavo Cruz. 

Um exemplo de empresa com 
responsabilidade técnica e comercial, 
que segue os padrões exigidos pelo 
C R E A  e  d e m a i s  ó r g ã o s  d e 
fiscalização, é a Hiper Elevadores. A 
conservadora de elevadores dispõe 
de um quadro de técnicos e 
engenheiros treinados, com mais de 
vinte anos de experiência no mercado 
de prestação de serviços para 
elevadores. Dando assistências com 
o compromisso de oferecer  um 
técnico para cada 50 unidades, além 
de disponibilizar um veículo para 
cada  técn ico  ag i l i zando  os 
atendimentos.

A Hiper Elevadores oferece 
serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em plantão 24 horas, e 
também serviço de modernização de 
elevadores com tecnologia avançada 
e modernos sistemas de segurança. 
Conheça mais  sobre a  Hiper 
E l e v a d o r e s : 
http://www.hiperelevadores.com.br/i
ndex.
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MANUTENÇÃO

Impermeabilização e higienização
correta para prolonga vida útil de sofás

Um bom sofá faz um ambiente 
ser muito mais agradável. Seja no 
hall do condomínio ou outros 
espaços coletivos, esse é um item da 
mobília que vai além da decoração e 
serve também para proporcionar 
conforto a visitantes ou condôminos 
que desejem conversar ou esperar.

Custa caro adquirir um sofá de 
qualidade, portanto é importante 
saber cuidar dele para não amargar 
prejuízos. A manutenção adequada é 
fundamental para preservar as 
características originais do produto e 
garantir uma longa vida útil do 
mesmo.

Para um sofá de uso comum no 
condomínio é recomendável fazer o 
processo de impermeabilização do 
móvel, uma vez que ele estará em 
um local de grande fluxo de pessoas, 
sendo usado por várias dela ao longo 
dia. Assim, as chances de cair algum 
produto que o suje é grande. 
Maquiagem, alimentos, bebidas são 

alguns dos que mancham o sofá e o 
danificam.

A impermeabilização consiste na 
aplicação de uma resina que repele 
produtos líquidos ou oleosos que 
venham a cair sobre o móvel, 
evitando manchas. Além de proteger 
contra a penetração de líquidos, 
também evita que a poeira se 
impregne nas fibras do estofado. 
Dessa forma, as características 
como textura e cor do sofá se 
preservam por mais tempo.

Outra etapa importante dos 

cuidados é a higienização. Para isso, 
é possível usar aspirador para 
remover o pó e em seguida realizar 
uma limpeza a seco ou utilizar um 
pano úmido para limpar a superfície. 
Antes disso, é fundamental que o 
encarregado da limpeza conheça o 
material do qual ele é composto, 
para saber qual das duas formas é o 
melhor tipo de lavagem.

As informações sobre o sofá 
podem ser encontradas verificando a 
etiqueta de lavagem que acompanha 
o modelo, sendo que se ela marcar 

“P”, significa que deve ser lavado a 
seco, se ela apresentar “W”, quer 
dizer que é indicada limpeza úmida 
e, por fim, se a letra “F” estiver 
presente é um indicativo de que o 
estofado só pode ser lavado a seco 
por profissionais e não deve ser feita 
a sua limpeza em casa. O mais 
indicado, então, é que você realize 
apenas a manutenção da lavagem a 
seco de sofá, e que ela seja realizada 
por profissionais em determinados 
períodos.

Contudo, é sempre importante 
c o n s i d e r a r  q u e  e m p r e s a s 
especializadas devem ser chamadas 
no mínimo uma vez a cada dois 
meses para realizar a lavagem a 
seco de sofá, fazendo com que você 
tenha a garantia de que ele será 
corretamente limpo e que você terá 
muito  menos  t rabalho  para 
conservar a lavagem a seco de sofá e 
um estofado sempre higienizado.

(Redação com Assessoria)



Além de ter de lidar com as 
finanças e executar as atividades 
necessárias ao pleno funcionamento 
do condomínio, uma das obrigações do 
síndico é administrar os recursos 
humanos, isto é, administrar a tarefa 
desempenhada pelos funcionários. 
Seja pequeno ou grande o condomínio, 
sempre tem de haver profissionais 
realizando a limpeza, vigilância, 
manutenção do prédio.

 O equilíbrio na rotina é quebrado 
quando algum desses funcionários 
falta o trabalho. Para justificar a 
ausência, muitos apresentam um 
atestado médico, meio formal através 
do qual o empregado justifica sua falta, 
fazendo com que o empregador seja 
obrigado a abonar a mesma nos casos 
determinados pela lei.

O atestado para abono de faltas no 
trabalho sofre limitações, essas muitas 
vezes  esquec idas  tan to  po r 
empregados quanto por empregadores. 
O Decreto 27.048/49 que aprova o 

regulamento da Lei 605/49, em seu 
artigo 12, §1º e 2º, dispõe sobre as 
formas de abono de faltas mediante 
atestado médico.

Primeiramente, diz que a doença 
será comprovada mediante atestado 
passado por médico da empresa ou 
por ela designado e pago. Não 
dispondo a empresa de médico da 
instituição de previdência a que esteja 

filiado o empregado, por médico do 
Serviço Social da Indústria ou do 
Serviço Social do Comércio, por médico 
de repartição federal, estadual ou 
municipal, incumbido de assunto de 
higiene ou saúde, ou, inexistindo na 
localidade médicos nas condições 
acima especificados, por médico do 
sindicato a que pertença o empregado 
ou por profissional da escolha deste.

O  que  ocorre  com alguma 
frequência nas relações de trabalho é o 
mau uso do atestado, muitas vezes 
fraudulento ou que não corresponde à 
real situação de saúde do trabalhador. 
Isso para que ele possa se ausentar do 
trabalho por motivos alheios à saúde, o 
que vem a ser ilegal e antiético.

A advogada Miriam Fabri explica 
que  “quando  o  a fas tamento 
ultrapassar os 15 dias, o empregador 
pode solicitar avaliação da perícia 
médica da Previdência Social”. Ela 
ressalta que no documento de atestado 
deve constar o tempo de dispensa 
concedida, por extenso e de forma 
numérica, bem como o diagnóstico 
conforme CID (Código Internacional de 
Doença).

É importante relembrar que o 
acompanhamento de familiares pelo 
empregado, não obriga o empregador a 
abonar a falta, mesmo com atestado, 
ou seja, poderá ocorrer o desconto da 
remuneração a critério do empregador.

(Redação com assessoria)

(Redação com Rau Advogados)
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Atestados médicos justificam ausência

Crise financeira e a hora de cortar na própria carne

O Brasil vive um mau momento 
econômico e a instabilidade do 
cenário macro afeta, obviamente, o 
micro. Isso inclui desde as finanças 
domésticas, às empresas, pas-
sando também pelos condomínios. 
Não saímos ilesos dessa crise 
financeira. A alta dos preços de 
energia, água, serviços e produtos 
em geral, somada à crescente 
inadimplência verificada na maioria 
dos condomínios, demonstram que 
a fase não está nada favorável.

Se as despesas aumentam e a 
receita não entra como deveria, o 
caixa não fecha e os débitos se 
acumulam. Como gerenciar isso? 
Muitos síndicos estão tendo de 
cortar na própria carne, alguns - 
inclusive - abrindo mão de seus 
pagamentos para amenizar os 

problemas financeiros do con-
domínio. 

Outra estratégia é a demissão. 
Todos sabem que manter um 
funcionário com todas as suas 
prerrogativas trabalhistas em dia é 
bastante dispendioso. De acordo 
com Angélica Arbex, gerente de 
Relacionamento com o Cliente da 
Lello Condomínios, essa é uma parte 
significativa das despesas mensais. 
“A folha de pagamento de um 
condomínio, somados salários e 
encargos, representa, em média, 
50% do total  das despesas 
mensais. Isso porque, no Brasil, e 
particularmente em São Paulo, há 
sete funcionários por prédio, 
enquanto em países da Europa, por 
exemplo, essa média é de dois”. 

O “enxugamento” do quadro de 

funcionários é, portanto, uma 
estratégia que está sendo usada 
para tentar contornar a crise. Dentre 
suas atribuições, o síndico tem 
poder legal constituído para demitir 
ou admitir funcionários. Contudo, é 
recomendável que essa seja uma 
decisão pactuada com o coletivo de 
condôminos ou, no mínimo, o 
conselho fiscal.

É interessante que a responsa-
bilidade pelas demissões seja 
compartilhada uma vez que resci-
sões contratuais e indenizações 
trabalhistas geralmente são altas. 
Então,  antes  de  começar  a 
economizar, o condomínio gasta 
para dispensar um funcionário.

Outro ponto que deve ser 
considerado quando se decide abrir 
mão de um trabalhador é: quem 

desempenhará as atividades que 
antes eram dele? Sim, porque se o 
cargo fica vago, e a demanda 
permanece significa que sobrará 
para alguém assumir tais tarefas. 
Há duas opções, ou um outro será 
sobrecarregado ou o próprio 
síndico.

O cargo de zelador é o que mais 
auxilia o síndico em suas obriga-
ções. Ele é o profissional que 
fiscaliza o andamento do condo-
mínio, cuida das manutenções, faz 
pagamentos bancários. A extinção 
desse posto acarreta sobrecarga no 
síndico. Se a demissão for num setor 
de  l impeza ou  vigi lância,  a 
consequência é mais trabalho para 
os que ficam e deve ser pensada 
uma maneira de compensá-los por 
isso. 
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Um novo salão de jogos, dar 
aquela equipada na sala de 
ginástica, melhorar a área da piscina 
com um novo deck, executar um 
novo modelo paisagístico para 
embelezar a área verde do prédio, 
construir um novo espaço...

Durante a reunião de condomínio 
é comum que surjam várias 
sugestões de benefícios para serem 
realizados. Tais sugestões não são 
inválidas, pois além da finalidade 
óbvia de proporcionar conforto aos 
usuários, esses melhoramentos 
agregam valor ao condomínio e o 
valoriza.

O síndico e a comunidade geral 
do condomínio devem estar abertos 
a ouvir tais solicitações e proposta. 
Porém, essa sugestão não deve ser 
dada de qualquer maneira. Uma 
ideia que tem dado certo em muitos 
condomínios é a formação de 
comissões para esse objetivo.

Uma vez que se identifica a 

demanda por parte dos moradores 
por uma sala de ginástica, por 
e x e m p l o ,  a  c o m i s s ã o  f i c a 
responsável por buscar sondar qual 
seria o custo e tempo necessários 
para executar esse fim. Isso facilita 
no futuro, quando a assembleia for 
julgar a importância da questão e se 
vai ou não aprovar a destinação de 
dinheiro coletivo para a realização.

Alguns pontos devem ser 
observados no pré-projeto:

• C o n h e c e r  o  c u s t o  d a s 
matérias-primas

Deve-se fazer uma estimativa da 
quantidade que se utilizará de cada 
material, bem como os preços de 
cada um

• Conhecer o custo da mão de 
obra

O levantamento do que se pagará 
a engenheiro, pedreiro, ajudante, 

eletricista, pintor, encanador e todos 
os serviços necessários

• Conhecer  os  custos  dos 
equipamentos

Se o espaço requer uso de 
eletrônicos ou, no caso da sala de 
ginástica, de produtos específicos 
para academia, deve-se orçar isso 
com no mínimo 3 lojas e tentar 
negociar bons valores

• Encargos

É importante pesquisar se o 
espaço desejado necessita algum 

tipo de licença, alvará ou seguro 
próprio para funcionar e também 
acarretará em algum acréscimo de 
imposto

Um planejamento bem feito é o 
primeiro passo para convencer os 
demais moradores em assembleia 
da viabilidade e seriedade da 
proposta. Também é importante 
planejar com antecedência para 
evitar que os gastos saiam do 
controle.

COTIDIANO
(Redação com TJDFT)

Planejando melhorias estruturais


