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Nossa Mensagem
stima-se que haja atualmente Ecerca de 190 mil condomínios 
no Brasil, dos mais vários tipos, 

diferentes tamanhos, padrões 
aquisitivos e populacionais. O 
condomínio funciona como uma mini-
cidade e reúne dentro de si uma 
pequena comunidade aos moldes da 
sociedade macro em que vivemos.

 Quem está à frente desses 
pequenos mundos? Sim, eles 
precisam ser geridos por alguém que 
administre os recursos financeiros, 
organize as rotinas, coordene os 
funcionários e realize todas as demais 
atividades práticas ou burocráticas as 
quais exige um condomínio.

 O síndico é a figura no topo desta 
cadeia.  Devido à sua grande 
importância, esse cargo passou até 
mesmo a ser uma profissão, com o 

surgimento das administradoras e do 
síndico profissional.  Seja ela 
voluntária, eleita pela assembleia ou 
por contratação, a função de síndico é 
fundamental para o funcionamento 
adequado de um condomínio.

 E é à pessoa do síndico que 
nosso jornal presta homenagens e 
parabeniza neste mês de novembro, 
no qual é celebrado com justiça o Dia 
do Síndico. Você, homem ou mulher, 
que dedica parte do seu tempo em 
prol  do  benefício  coletivo  e 
p rese rvação  do  pa t r imôn io 
condominial, recebe nossas palmas 
neste novembro festivo!

 Na nossa edição comemorativa 
você recebe informações atualizadas 
sobre temas de interesse do 
condomínio, sempre em linguagem 
simples, direta e sem enrolação! 

Confira o artigo de “Cotidiano” com 
uma temática bastante atual presente 
na maioria dos condomínios: as redes 
sociais, uma reflexão necessária.

Sobre cuidados e investimentos 
para a estrutura predial, veja nossa 
matéria sobre manutenção de 
elevadores e a de instalação de 
sistemas fotovoltaicos. Você pode 
fazer o seu condomínio ser mais 
sustentável e, de quebra, economizar 
com isso!

Seguimos firmes na missão de 
trazer ao nosso fiel público um 
conteúdo de qualidade e antenado às 
novidades desse universo tão vasto 
que é a vida de síndico. Aproveite a 
leitura e siga conosco!

Os Editores

A falta de um espaço seguro para 
brincar sem perturbar os condôminos, foi 
uma preocupação dos Síndicos e admi-
nistradoras em proporcionar momentos 
de lazer e descontração para os condô-
minos mirins. Com a  proximidade das 
festas de final de ano e férias escolares, 
vem a preocupação dos gestores em con-
domínios; o que fazer para proporcionar 
essa turma cheia de energia, e contribuir 
para que eles possam através da brinca-
deira desenvolver a consciência condomi-
nial? É comum neste período a criançada 
toda junta e cheia de energia com ideias 
em aproveitar os espaços comuns e 
recreativos existente nos condomínios.

Sabemos que é crescente o números 
de casais com filhos optarem por morar 
em condomínios por motivos destes 
oferecerem além da segurança, a 
tranquilidade. Bem como em saber que 
eles terão espaços para brincar e 
socializarem com outras crianças.

Pensando na  necessidade,  a 
Brinquedotecar com Arte vem abordar 
pontos importantes e oferecer seus 
conhecimentos para contribuir para uma 
melhor gestão.

 A nossa empresa apresenta para os 
síndicos alguns fatores de suma 
relevância em aproveitar um espaço logo 
de início, visto apenas como lazer para as 

crianças, para colaborar em específico ao 
desenvolvimento psicoguinitivo da criança 
que perpassa da fase da brincadeira e 
chega a aprendizagem e desenvolvimento 
social; então iremos apresentar algumas 
destas vantagens que são:

• A interação social: não importa a idade 
da criança é altamente relevante que ele 
tenha um convívio tanto dos familiares 
quanto de crianças da mesma fase para 
brincar com ela. É nesta fase que 
aprendem a compartilhar experiências; 
emotivas, lidar com as diferenças. Neste 
momento elas vão esta constituindo laços 
que podem durar para a vida toda.

• Espaço adequado para brincar: qual 
criança não gosta de brincar? Nesta fase 
elas gostam de correr, pular e fazer 
barulho. Se existe  um espaço para elas 
extravasarem as energias... Por que não 
investir na brinquedoteca? Nela deixamos 
as crianças livres para brincar.

• Momentos com a família: as brinque-
dotecas proporcionam também momen-
tos de brincadeiras com as famílias, 
momentos que marcam profundamente 

a memória da criança, que são impres-
cindível para o desenvolvimento delas.

• Valorização do seu imóvel: É uma 
tendência devido a insegurança pública, 
querermos morar perto de tudo que nece-
ssitamos e, os condomínios que ofere-
cem serviços extras, são mais valoriza-
dos, tendo os condôminos a valorização 
de seu imóvel na hora de alugar ou 
vender.

• Brincar com segurança: Sabemos que 
infelizmente não podemos deixar as 
nossas crianças brincarem na rua, por 
isto a brinquedoteca é um espaço seguro 
e ainda temos a proposta pedagógica 
que faz a interação da brincadeira com 
aprendizagem, método desenvolvido 
pela Brinquedotecar com Arte.

Pedagoga e Diretora da
Brinquedotecar com arte

Por  Graciely Costa Lima

Brinquedotecas
Um espaço valiosoUm espaço valioso

quando bem aproveitado.quando bem aproveitado.
Um espaço valioso

quando bem aproveitado.

EVENTOs
PARA SINDICOS DO RN

Quer participar da
melhor festa do ano?

A Destake Administradora e seus
parceiros irão proporcionar o

1º CARNASÍNDICOS
no Carnatal 2017, de 07 a 10 de dezembro*

Quer saber como?
Acesse DESTAKE.ADM.BR/CARNASINDICOS e

inscreva-se para o sorteio até 30 de novembro

*Camarote exclusivo para síndicos do RN, com acesso gratuito,
open bar e serviço de buffet inclusos. Qualquer síndico do RN

pode participar, com direito a um acompanhante.

84 2030.7057/99988.0152 destake.adm.br

Edilson Dantas
Diretor da Destake
Administradora de
Condomínios

AGENDE UM EVENTO GRÁTIS 
CONTATO: GRACIELY
(84) 3663.5267
98821.4661 (oi) / 98844.1006 (oi)
brinquedotecar_arte@outlook.com



O porteiro é um profissional que 
desempenha uma atividade crucial 
para a segurança do condomínio. É 
responsabilidade dele controlar o 
acesso de quem entra no prédio, seja 
como morador ou visitante, e essa 
função deve ser executada com o 
máximo de atenção e cautela. 
Entretanto, por vezes, o porteiro é 
perturbado em suas obrigações por 
distrações ou falhas que podem gerar 
prejuízos.

Aqui listamos as 7 coisas que os 
porteiros  não  devem fazer.  O 
condomínio, por sua vez, deve 
colaborar para não tirá-lo de suas 
competências. Confira:

1) Liberar acesso de pessoas sem 
consultar o morador - Essa é a praxe 
em  prat icamente  todos  os 
condomínios: ao receber um 
visitante, deve-se interfonar ao 
condômino e anunciar a presença 
da visita e questionar se pode 
permitir a entrada dela. Não fazer 
esse procedimento, pode resultar no 

acesso de indesejados ao interior do 
prédio, incluindo criminosos. O 
mesmo vale para técnicos de 
empresas de telefonia ou internet, 
por exemplo, o morador deve ser 
consultado se está esperando tais 
pessoas.

2) Liberar acesso da garagem sem 
verificar quem é - O porteiro deve 
possuir a placa bem como modelo e 
cor de todos os veículos autorizados 
a  entrarem na  garagem do 
condomínio. O portão só deve ser 
aberto após essa checagem. A 
liberação para visitantes só deve ser 
feita, caso haja vaga disponível para 
essa finalidade e após expressa 
autorização do morador. Nesses 
casos, também é necessário anotar 
placa, modelo e cor do carro 
visitante.

3) Permitir entregas em domicílio - Por 
comodismo, muitos condôminos 
solicitam que o entregador de pizza, 
por exemplo, suba até o seu 
apartamento. O problema disso é 

que se expõe todo o condomínio, 
uma vez que não há controle do que 
esta pessoa possa fazer quando 
estiver dentro do prédio. O correto é 
que o condômino desça à portaria 
para recepcionar a entrega da 
encomenda.

4) Ausentar-se de seu posto - Esse 
erro muitas vezes é cometido com a 
colaboração de moradores que 
solicitam a ajuda do porteiro para 
atividades as quais não estão em 
sua alçada, como descarregar 
compras do carro ou ajudar na 
mudança, por exemplo. Deixar a 
guarita vazia é uma falta grave para 
um porteiro e é algo que não pode 
ocorrer sob nenhuma hipótese.

5) Servir de “secretário” para mora-
dores - Entregar uma encomenda, 
guardar a chave do apartamento, 
dar um recado são alguns exemplos 
de “favores” que os moradores 
pedem aos porteiros. Por mais 
descortês que seja se negar a fazer 
isso, o porteiro deve fazê-lo, pois 

são atividades que fogem de sua 
competência. Além disso, evita-se 
problema maior, como, por exemplo, 
se uma encomenda for avariada ou 
uma chave sumir? Ele será 
responsabilizado.

6) Distrações - O porteiro deve dedicar 
atenção exclusiva à sua atividade, 
estando atento às câmeras e às 
movimentações no exterior do 
prédio. Para isso, é totalmente 
inadequado o costume de ficar 
assistindo televisão ou mexendo no 
celular durante o horário de serviço.

7) Ser indiscreto - O porteiro é uma 
pessoa que naturalmente sabe 
muito a respeito da rotina dos 
condôminos, pois é quem controla 
entrada e saída de pessoas, recebe 
correspondências, dentre outras 
funções. É importante que ele 
mantenha o máximo de discrição e 
sigilo sobre tudo o que não diz 
respeito diretamente ao serviço dele. 
Fofocas devem ser evitadas no 
ambiente de trabalho sempre.

7 coisas que os porteiros não devem fazer
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Cobertura em policarbonato

 As telhas em policarbonato têm sido 
uma tendência na arquitetura de condo-
mínios, bem como espaços comerciais. 
Por apresentarem um alto grau de 
transparência, as chapas desse material 
são uma opção para quem deseja 
aproveitar a iluminação natural de um 
ambiente, sem ter de deixá-lo aberto, o 
que é uma vantagem na hora de econo-
mizar energia. Além de ser resistente, o 
policarbonato oferece proteção contra 
raios UV o que também retarda a perda 
de transparência do material e propor-
ciona qualidade térmica ao ambiente.

 O policarbonato é um material que 
rivaliza com o vidro por possui algumas 
características interessantes: estima-se 
que as chapas nesse material sejam 
250 vezes mais resistentes que os 
vidros de mesma espessura, porém com 
a vantagem de serem 50% mais leve 
que o vidro e 30 vezes mais sólido que o 
acrílico. Além das qualidades estéticas, 
o policarbonato é um termoplástico de 
altíssima qualidade e segurança, pois se 
trata de um material extinguível, ou seja, 
ele não propaga chamas.

Guarita blindada

 Com a crescente violência que 
assola o país e avança contra os 
condomínios, muitos prédios têm 
investido pesadamente em itens de 
segurança que reforcem as barreiras 
contra possíveis ataques. Nesse 

contexto, a guarita blindada vem sendo 
procurada, com o intuito de proteger o 
porteiro e evitar o rendimento dele, o que 
poderia levar ao acesso de criminosos 
para dentro do prédio.

 Mas, o que faz uma guarita ser “blin-
dada”? Ser um espaço teoricamente 
impossível de ser invadido, reunindo: 
vidros, porta e paredes blindadas, 
proteção fumê no vidro (de modo que 
quem está no exterior não vê o interior), 
circuito de TV interligado com câmeras 
que captem movimentos em todo o 
perímetro do prédio, alarme e acesso por 
biometria, para garantir que só entrará 
quem possuir autorização para tal.

Infiltrações

De quem é a responsabilidade sobre o 
conserto das infiltrações? O que fazer em 

uma situação que envolve danos à 
edificação? Existe uma regra básica 
informal que geralmente norteia isso: se o 
vazamento estiver em canos na vertical, 
ou seja, nas colunas e vigas, a 
responsabilidade é do condomínio. Na 
hipótese contrária, ou seja, nos ramais 
espalhados na horizontal, é o morador 
quem deve arcar com os custos. 

Na maioria das vezes, as infiltrações 
podem ser evitadas se o morador prestar 
atenção ao rejunte do piso. Vazamentos 
no local do ralo do box, vaso sanitário e 
tanque são bastante  comuns e 
facilmente solucionáveis com um reforço 
no rejunte que se solta por consequência 
da limpeza diária. Se depois infiltração 
persistir, é preciso investigar a causa do 
problema.
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Elevadores:
Uso responsável e

manutenções periódicas
garantem bom funcionamento

Com a construção de edifícios cada 
vez mais altos, a importância dos 
elevadores aumenta nos condomínios. 
Eles são equipamentos essenciais 
para a rapidez e conforte no transporte 
de condôminos, sobretudo daqueles 
com dificuldade de locomoção (idosos, 
c a d e i r a n t e s ,  g e s t a n t e s ) .  A 
conservação dos elevadores é, 
portanto, essencial para preservar 
também o bom funcionamento do 
condomínio. 

 Assim como qualquer outra 
máquina, os elevadores precisam 
passar por vistorias e manutenções 
periódicas que assegurem sua eficácia 
e segurança aos que o utilizam. 
Economizar nisso pode ser um erro 
grave - e potencialmente danoso - que 
pode gerar inclusive acidentes, cuja 
responsabilidade pelos mesmos recai 
sobre o síndico negligente. 

 O elevador geralmente dá sinais 
quando algo não anda bem e ignorá-
los pode culminar em um acidente por 
vezes fatal. Desnível entre a cabine e o 
patamar do andar, solavancos como 
se estivesse “freando” ao longo do 
trajeto, estacionar entre dois andares, 
se mover com a porta aberta ou não 
abri-la quando acionado, são alguns 
dos “sintomas” que devem servir de 
desconfiança. 

Observando qualquer um desses 
sinais, o elevador deve ser inativado e 
a  empresa  responsável  pe la 
manutenção deve ser convocada. 
Lembrando que todos os condomínios 
devem, por obrigação, possuir contrato 
permanente  com empresa  de 
manutenção de elevadores. 

Todos os estabelecimentos com 
elevadores devem obedecer à NBR 
15.597 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). A norma foi 
revista em 2008 e trouxe avanços 

significativos, estabelecendo regras 
para a melhoria da segurança dos 
elevadores de passageiros existentes, 
com o objetivo de atingir um nível 
equivalente de segurança equivalente 
a um elevador recentemente instalado.

 Porém não basta o síndico seguir 
corretamente  o  calendário  de 
inspeções e manutenções. A vida útil, 
eficácia e segurança dos elevadores 
também depende do bom senso de 
seus usuários. Por isso, é válido 
c h a m a r  a  a t e n ç ã o  e  t e n t a r 
conscient izar  os  condôminos 
(principalmente crianças) quando ao 
uso adequado do equipamento. 
Seguindo as seguintes atitudes:

Utilize os botões de subida e 
descida dos pavimentos de forma 
adequada. Apertar várias vezes o 
botão não fará com que o elevador 
chegue mais rápido.

1. É proibido brincar no elevador. O 
interfone, alarme ou outras peças 
do painel não são brinquedo e 
precisam funcionar quando alguém 
de fato precisar delas.

2. Não é recomendado que crianças 
menores de 10 anos utilizem o 
elevador sem companhia de um 
adulto, já que em situações de 
emergência elas podem ter 
dificuldades para pedir ajuda.

3. Parece ser uma orientação óbvia, 
mas sempre deve se verificar se o 
elevador está parado no andar 
antes de adentrá-lo. Pessoas 
distraídas podem cair no fosso por 
falta de atenção.

4. Nunca ultrapasse o limite de 
indivíduos e de peso dentro do 
elevador.  

5. Nunca interrompa o fechamento da 
porta com as mãos.



A energia solar é a energia eletro-
magnética cuja fonte é o sol. Ela pode 
ser transformada em energia térmica 
ou elétrica e aplicada em diversos usos 
rotineiros. É viável instalar um sistema 
fotovoltaico e gerar energia a partir da 
luz solar no condomínio? Sim! Vários 
prédios residenciais no Brasil já experi-
mentam na prática as vantagens de se 
utilizar essa alternativa sustentável. 

Primeiro, é necessário saber que 
para a produção de energia elétrica são 
usados dois sistemas: o heliotérmico, 
em que a irradiação é convertida 
primeiramente em energia térmica e 
posteriormente em elétrica; e o 
fotovoltaico, em que a irradiação solar é 
convertida diretamente em energia 
elétrica.

Essa energia será captada por 
coletores que ficam instalados nas 
áreas onde há maior incidência de luz 
solar, normalmente nas coberturas dos 
edifícios. Um painel de 100 Wp no 
Brasil pode produzir em média um 
máximo entre 400 e 650 Wh por dia (ou 
entre 12 e 20 kWh por mês). 

A energia gerada pode ser distri-
buída nas áreas comuns ou entre os 
apartamentos, servindo, por exemplo, 
para aquecer a água do banho, em 
substituição ao chuveiro elétrico, um 
dos componentes que mais consome 
energia em uma casa. A instalação de 

painéis de energia fotovoltaica em 
condomínios pode gerar economia de 
até 80% nas contas de luz.

O condomínio Parque Gran Cielo, 
em Aparecida de Goiânia (GO), é um 
exemplo de empreendimento especial-
mente planejado para obter êxito no 
uso de energia solar. As áreas de 
piscina, salão de festas, bicicletário, 
churrasqueira e playground serão to-
das abastecidas com energia fotovol-
taica, é o que prevê a construtora 
responsável. A estimativa é que os 
painéis fotovoltaicos sejam capazes de 
gerar 1.864 kWh/mês, o suficiente para 

a demanda das áreas coletivas, 
impactando significativamente nas 
contas do condomínio. 

Que equipamentos são neces-
sários para a instalação de um sistema 
fotovoltaico? Primeiramente os inver-
sores, responsáveis por transformar a 
corrente contínua (CC) em corrente 
alternada (CA) e ajustar a voltagem de 
acordo com a necessidade; baterias, 
que serão usadas para armazenar 
energia; controladores de carga, os 
quais regulam o carregamento das 
baterias, bem como outros equipamen-
tos complementares como cabos, 

estruturas de fixação para os painéis e 
outros acessórios.

Para adotar um sistema de 
obtenção e processamento de energia 
solar primeiramente é necessário 
contar com a assessoria de uma 
empresa especializada nesse serviço. 
Engenheiros e outros profissionais 
poderão avaliar as necessidades do 
condomínio e fazer o dimensionamento 
dos módulos de placas de captação, 
bem como os melhores locais, 
orientação e inclinação (tudo influencia 
na eficiência) para instalá-los de modo 
a obter o melhor aproveitamento.

Energia solar é alternativa econômica e sustentável para condomínios
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Síndicos ganhadores da
promoção do Resort Praia Bonita

O Síndico
também
descansa

O Síndico
também
descansa

Parabéns a todos, e fiquem ligados Parabéns a todos, e fiquem ligados 
que teremos mais promoções.que teremos mais promoções.
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Os limites da informalidade nas redes sociais do condomínio
O modo como as pessoas se 

comunicam foi revolucionado com o 
surgimento da internet e dos sites e 
aplicativos de redes sociais. Rapidez, 
praticidade, instantaneidade são 
algumas vantagens desses canais de 
comunicação que vêm a facilitar a 
troca de mensagens em tempo real.

No entanto, há de se ressaltar 
também os inconvenientes trazidos 
com isso: a superexposição, invasão 
de privacidade e a agressividade, por 
vezes estimuladas pelo anonimato que 
a internet pode proporcionar. Não 
obstante esses pontos negativos, o 
condomínio não deve abrir mão das 
vantagens e facilidades oferecidas 
pelas redes sociais, é preciso apenas o 
uso do bom senso.

Para a síndica profissional 
Rosângela Ferraz, não há problemas 
em se criar uma página no Facebook 
ou grupo no Whatsapp para maior 
integração dos condôminos. “Esses 
grupos têm um perfil mais informal, 
servem para os moradores se integra-
rem mais, muitas vezes trocando 
ajuda mútua como indicação de servi-

ços, anunciando vendas, pedindo algo 
emprestado, por exemplo”, comenta.

A síndica, contudo, faz um alerta 
de que tais grupos não têm caráter 
oficial e de nenhum modo podem 
substituir as vias de comunicação 
oficial do condomínio. “Os assuntos 
relevantes para a coletividade devem 
ser previamente pautados e debatidos 
em assembleia, assim como as 
queixas e sugestões devem ser 

devidamente formalizadas no livro de 
ocorrências. O síndico deve ser firme 
quanto a isso, pois uma vez aberto o 
precedente, ficará difícil conseguir 
controlar”, orienta.

Ainda que a ideia de criar um perfil 
em rede social para o condomínio surja 
a partir da iniciativa de algum morador, 
o ideal é que o síndico assuma a mo-
deração do canal, uma vez que ele é 
legitimamente o representante do cole-

tivo, eleito pela maioria. Esse “coman-
do” deve passar adiante de acordo com 
que os mandatos forem se alternando.

Enquanto administrador dos per-
fis, o síndico deve buscar se comuni-
car com clareza e cordialidade com os 
demais usuários, mas deve evitar 
muita intimidade para manter o tom 
formal. De mesmo modo, ele deve pre-
zar para que os participantes se tratem 
com educação e respeito e que tam-
bém não desvirtuem a finalidade do 
grupo, enviando mensagens e vídeos 
que não dizem respeito ao tema 
principal que é a convivência no 
próprio condomínio.

A comunicação através das redes 
sociais veio para ficar e é algo que 
pode auxiliar muito, desde que usada 
de maneira consciente e positiva. 
Porém, é importante lembrar que nem 
todo mundo está inserido nessa nova 
modalidade de comunicação. Por isso, 
ainda que avisos sejam passados 
pelos meios virtuais, os avisos tradi-
cionais por correspondência impressa 
ou afixados nas áreas comuns do 
prédio devem permanecer.
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Síndico deve estar atento às regras de convocação para Assembleia
Chamamento segue ritos que podem invalidar as deliberações da reunião caso não sejam devidamente obedecidos

Lição básica para todo síndico é 
saber que as deliberações que dizem 
respeito ao condomínio devem ser 
feitas durante assembleia, cujo 
procedimento segue regras pré-
estabelecidas pelo Novo Código Civil e 
também pela própria convenção 
condominial. É fundamental ressaltar 
que, caso não seja realizada dentro 
dos preceitos legais, a assembleia 
pode ser impugnada.

Por isso, é essencial que o síndico 
tenha ciência dos ritos a serem 
seguidos para validar a convocação de 
uma reunião oficial. Em primeiro lugar, 
deve-se saber que é dele a respon-
sabilidade de convocação, sendo que, 
na sua omissão, a convocação pode 
ser feita por condôminos que represen-
tem ¼ (no mínimo) do condomínio, 
devendo constar  no edital  de 
convocação a assinatura dos mesmos.

Outra questão importante é a 
divulgação dessa convocação. A 
Convenção do condomínio geralmente 
prevê o tipo de convocação a qual 
poderá ser carta protocolada, Aviso de 

Recebimento (AR) e edital a ser 
publicado 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.

De acordo com o jurista Markus 
Samuel Leite Norat, em seu livro “O 
Condomínio Edilício – Doutrina, Prática 
e Casos Concretos”, caso não haja 
ampla divulgação da reunião, 
sugerindo má fé do síndico em omitir 
essa informação, os condôminos 
podem alegar terem sido lesados e 
isso gera consequências.

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 obri-
gação de acatar qualquer deliberação 
tomada nessa assembleia.

E o que pode ocorrer caso seja 

confirmada a irregularidade na reali-
zação de uma assembleia? Os condô-
minos 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.

Outro ponto a ser observado pelo 
síndico é o quórum, que nada mais é 
que o número mínimo de condôminos 
exigido por lei ou estatuto para que 
suas deliberações tenham valor legal. 
Esse quórum pode ser variável de 

acordo  com  a  f ina l idade  da 
deliberação, como por exemplo 
aprovação de contas, execução de 
obras, etc.

Nesse contexto do quórum, é 
importante estar familiarizado com 
algumas expressões, tais como: 
Maioria absoluta ou maioria do todo é 
a que leva em consideração a 
totalidade do condomínio (todos); 
Maioria simples ou maioria dos 
presentes corresponde a 50% mais 
um dos participantes da assembleia; 
2/3 do todo se refere essa parcela 
conside-rando todas as unidades.
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Novembro é o mês que celebra os síndicos

O dia 30 de novembro marca no 
calendário a data escolhida para 
celebrar o síndico! Cargo essencial em 
todos os condomínios, a função de 
síndico  requer  conhecimentos 
diversificados, além de muito jogo de 
cintura e organização, para administrar 
os interesses coletivos do condomínio.

Cabe ao síndico, as atividades de 
gerir os funcionários, controlar o caixa 
do condomínio - regulando as receitas 
e despesas mensais - , bem como 
também cuidar da manutenção do 
prédio, visando à valorização e 
preservação do mesmo, além de, 
muitas vezes, também servir de 
conciliador para conflitos internos.

Não há pré-resquisitos para se 
ocupar o cargo de síndico, desde que 
se seja maior de 18 anos e uma pessoa 
com boa vontade. Contudo, algumas 
noções básicas em algumas áreas são 
bem-vindas para facilitar a gestão:

• Conhecimento jurídico: não é 
necessário ser advogado, mas buscar 
informações sobre noções do Direito 

são importantes, principalmente no 
tocante às legislações trabalhista e 
fiscal, além de Direito Condominial, 
claro.

• Contabilidade: lidar com notas 
fiscais, balancetes, pagamentos de 
funcionários e impostos pode se tornar 
uma atividade bastante confusa 
quando não se tem a mínima noção de 
contabilidade. Saber gerenciar as 
finanças é essencial para o síndico.

• Manutenção predial: cuidar da 
estrutura e bom funcionamento dos 
equipamentos do prédio é uma das 
maiores cobranças por parte dos 
condôminos em relação ao síndico. 
Portanto, ele deve estar a par das 
necessidades do prédio, a regularidade 
das manutenções, os cuidados e a 
segurança.

• Obras: não é obrigatório o síndico 
ser um arquiteto ou engenheiro, mas se 
ele tiver conhecimentos básicos nessa 
área, sua atividade será facilitada. É 
válido ressaltar que o síndico é 
responsável pela obra no condomínio, 

cabendo a ele a fiscalização e 
prestação de contas da mesma. Então, 
entender um pouco dos processos só 
irá fazer bem.

• Liderança: o dom de articular bem a 
fala para demonstrar seus pontos de 
vista, assim como a capacidade de 
coordenar grupo e conciliar interesses 

são características de um bom líder, 
que é o que o síndico deve buscar ser. 
Além dos conhecimentos técnicos 
inquestionavelmente necessários à 
administração  burocrática  do 
condomínio, o síndico não pode 
esquecer que sua função requer saber 
lidar com pessoas.

Gestor do condomínio deve ser pessoa proativa com conhecimento diversicado em várias áreas
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