


Uma discussão bastante an-
tiga no meio condominial final-
mente ganhou forma e texto na
legislação brasileira: a indi-
vidualização de hidrômetros.
No dia 12 de julho deste ano, o
atual presidente da República
em exercício, Michel Temer,
sancionou a Lei 13.312, a qual
foi publicada em edição extra
do Diário Oficial da União
(DOU).

E qual é mesmo a relevân-
cia disso para quem vive em
condomínio ou administra um?
Ela altera a Lei 11.445, de
2007, que estabelecia as dire-
trizes nacionais para o sanea-
mento básico. Com a novida-
de, a medição individualizada
do consumo marcado pelos
contadores de água passa a ser
obrigatória. Cada condômino
deverá receber uma fatura pró-
pria, cobrando o consumo de
água praticado na sua unidade
domiciliar.

O consumo de água em áre-
as comuns como piscina, salão
de festas, churrasqueira, dentre
outros espaços, permanece
compartilhado, sendo cobrado
na taxa condominial mensal-
mente paga.

A mudança prevista na Lei
13.312 sancionada pelo presi-
dente Temer, no entanto, só
passa a valer a partir de cinco
anos a serem contados da data
de sua publicação. A normativa
é válida para projetos de con-

domínios novos, não sendo
obrigatória aos que já existiam
anteriormente à sanção da lei.
Veja detalhes sobre essa novi-
dade na nossa matéria Especi-
al.

Aproveitando o ensejo da
instalação de hidrômetros, nos-
sa edição de Agosto do Jornal
do Síndico traz explicações so-
bre o que vem a ser o laudo téc-
nico de vistoria predial, ferra-
menta que o síndico deve co-
nhecer. O laudo deve ser enten-

dido como uma inspeção para
avaliar diversos aspectos da
edificação, como segurança,
estado de conservação, vida
útil, estruturas de concreto ar-
mado, instalações elétricas e
hidrossanitárias, entre outras fi-
nalidades que justificam sua
importância. Confira maiores
detalhes sobre esse instrumen-
to na nossa sessão “Seu Con-
domínio”.

Boa leitura!



Escolher um síndico nunca é
uma tarefa fácil. O eleito precisa ser
de confiança e ter disponibilidade
para tratar dos interesses do con-
domínio, além da responsabilida-
de no trato com o dinheiro coleti-
vo. Em muitas ocasiões, uma dú-
vida pode agravar a indecisão na
hora de definir o novo responsável.

Inquilino pode ser síndico? Se-
gundo o novo Código Civil, sim!
O trabalho de administrar os inte-
resses do condomínio pode ser, sim,
delegado a pessoas que não sejam
proprietárias do imóvel em que vi-
vem.

Esse é o caso de Maria Lídia
Moura, que há seis meses adminis-
tra o condomínio em que mora. Ela
conta que, no momento da eleição,
a dúvida foi levantada por alguns
condô-minos, mas o consenso pre-
valeceu. “Nós não tínhamos certe-
za se era possível, mas a eleição era
bastante informal. Nesse caso os
presentes concordaram que não ha-
veria problemas e eu fui eleita. É
bom saber que também existe am-
paro legal para isso”, afirmou.

Esse amparo está no artigo

1.347 do novo Código Civil, que
prevê que “a assembleia escolherá
um síndico, que poderá não ser
condômino, para administrar o con-
domínio”. A única restrição prevista
diz respeito ao período de manda-
to, que não pode superar os dois
anos de vigência. A regra, no en-
tanto, é a mesma para os síndicos
que são proprietários de seus imó-
veis.

E não é só à chefia do condo-

mínio que o inquilino tem acesso
permitido. De acordo com a legis-
lação, também é permitida aos não
proprietários a participação no
Conselho Fiscal do condomínio,
quando houver um. “Poderá haver
no condomínio um conselho fiscal,
composto de três membros, eleitos
pela assembleia, por prazo não su-
perior a dois anos, ao qual compe-
te dar parecer sobre as contas do
síndico”, diz o artigo 1.356 do Có-

digo Civil.
Outro direito previsto é o direi-

to ao voto nas assembleias, mas
esse poder só é garantido na ausên-
cia do proprietário e com posse de
uma procuração. “Qualquer cláu-
sula de Convenção que negue es-
tes direitos aos inquilinos não pos-
sui validade legal, já que conven-
ções não podem contrariar leis mu-
nicipais, estaduais ou federais”, ex-
plicou o advogado Lincoln Mota.

Inquilino pode ser síndico?
O novo Código Civil diz que sim!

DEVERES – Mas independen-
temente de quem for eleito para o
posto de síndico, os deveres são os
mesmos, e muitos! Entre estas obri-
gações estão a de convocar a
assembleia dos condôminos; repre-
sentar o condomínio, praticando os
atos necessários à defesa dos inte-
resses comuns; dar imediato conhe-
cimento à assembleia da existên-
cia de procedimento judicial ou ad-
ministrativo de interesse do condo-
mínio; e cumprir e fazer cumprir a
convenção, o regimento interno e
as determinações da assembleia.

Além disso, também fica a car-
go do síndico o papel de diligenciar
a conservação e a guarda das par-
tes comuns e zelar pela prestação
dos serviços que interessem aos
possuidores; elaborar o orçamento
da receita e da despesa relativa a
cada ano; cobrar dos condôminos
as suas contribuições, bem como
impor e cobrar as multas devidas;
prestar contas à assembleia, anual-
mente; e realizar o seguro da
edificação. Tudo previsto no Códi-
go Civil, em seu artigo 1.348.
*Jornalista e colaboradora do JS



Fazendo uma breve analogia
comparativa quanto às responsa-
bilidades do sindico no exercício
do cargo, a legislação atribui um
grande encargo aos atos pratica-
dos pelo gestor condominial.

Refletindo quanto a responsa-
bilidade civil do sindico, nos vem
a duvida: se o sindico responde
por todos os atos de sua gestão,
então porque em muitos casos ele
não tem o direito de decidir sozi-
nho quem contratar ou demitir?

Em diversos casos em que o
sindico necessita contratar algum
prestador de serviço, sempre apa-
rece um condô-mino e diz: “
...você tem que submeter esta de-
cisão a assembleia.”

Não parece justo, na verdadei-
ra acepção da palavra justiça, um
gestor que responde civil e crimi-
nalmente por todos os seus atos,
se ver obrigado a escolher um pro-
fissional pelo qual ele não con-
fie, simplesmente porque a mai-
oria assim  o quer, ou porque al-
gum condômino com interesse
pessoal recomende.

Quando falamos de responsa-
bilidade e reparação de danos, en-
tramos na seara da clara possibi-
lidade de ressarcimento e indeni-
zação financeira por parte do
sindico, no caso de negligencia,
omissão ou imperícia.

Diante do dilema, se o sindico
sempre está na “berlinda”, porque
não decidir. Neste caso, a legisla-
ção falha na avaliação técnica ju-
rídica pois sempre responsabili-
za o sindico, isentando o condo-
mínio da suposta reparação civil.

Evidentemente em alguns ca-
sos, o sindico não pode decidir
por impedimento legal, como em
casos de obras que requerem
quorum qualificado.

Quando tratamos diretamen-
te das despesas ordinárias, como
contratação de empregados, de
empresas administradoras, de
contabilidade e terceirização de

mão de obra por exemplo, mui-
tos condôminos se envolvem exi-
gindo do sindico que submeta a
decisão em assembleia, ou que
cumpra alguma determinação do
conselho fiscal.

O respeito às regras é funda-
mental, tanto que, quando há
vedação por parte da Convenção
que especificamente determina
que alguma situação obrigatoria-
mente deva ser ratificada em
assembleia, não há o que se fa-
zer, apenas cumprir ou se discor-
dar do disposto na convenção,
propor sua alteração num segun-
do momento.

A questão intrigante envolvi-
da nesta situação, é a insistente
imposição de conselheiros fiscais
e subsíndicos na consulta obriga-
tória para tomada de decisão so-
bre aquele que responde sozinho
perante a Lei.

A previsão orçamentária, nes-
te caso pode ser o fiel da balança.
Se as despesas ordinárias estive-
rem previstas no orçamento, com
as devidas alçadas financeiras, o
sindico não precisará consultar
ninguém.

Diante dos limites estabeleci-
dos no orçamento, o sindico po-
derá contratar os profissionais que

Se o Sindico Responde,
o Sindico deve decidir!

entender serem capacitados e ha-
bilitados para prestar bons servi-
ços ao condomínio, e da mesma
forma dispensar outros, desde não
desrespeite as alçadas fixadas no
orçamento.

A inteligência do artigo 1348
do Código Civil, afirma que o
sindico pode praticar os atos ne-
cessários em juízo ou fora dele à
defesa dos interesses comuns.

Portanto o verbo praticar se
define por: Exercer; exercitar:
praticar um ofício. Realizar; le-
var a efeito. Portanto se o sindico
pode realizar, ele pode decidir.

Evidentemente, algumas con-
venções condominiais preveem
certas determinações e limitações
ao sindico que devem natural-
mente ser respeitadas. Em alguns
casos, como  por exemplo sub-
meter ao conselho fiscal algumas
decisões administrativas, ques-
tões referentes a apresentação de
orçamentos dentre outras situa-
ções administrativas.

Nesta linha de raciocínio, as
convenções erram quando estabe-
lecem parâmetros a terceiros no
tocante à  divisão de responsabi-
lidade, sendo que a Lei atribui
apenas ao sindico em primeira
face, a absoluta e única respon-
sabilidade pela reparação de da-
nos causados por negligencia,
omissão ou imperícia dele pró-
prio.

De certo e concreto existe a
responsabilidade civil e criminal
sobre todos os atos do sindico pre-
vista em Lei. Neste prisma mui-
tos condôminos esquecem e se
acham no direito de exigir do ad-
ministrador que divisa as deci-
sões, um absurdo.

O sindico deve se posicionar
administrativamente de forma a
assumir a responsabilidade da de-
cisão, até porque, de qualquer for-
ma ele – sindico- já responde por
determinação legal, devendo para
tanto contratar fornecedores e
profissionais liberais de sua con-
fiança.
*Diretor Geral da JR OFFICE
ASSESSORIA CONDOMINIAL, Sócio
e Diretor Geral da FOLHA DO
SÍNDICO DF e colaborador do JS



Ficar em casa pode significar,
para muita gente um momento de
descanso e fuga da agitação da roti-
na. Mas imagine quando, bem na
hora do sossego, aquele barulho que
incomodava na rua, começa a soar
da parede ao lado. O ruído é um dos
casos mais clássicos de conflitos em
condomínios, e mais que um sim-
ples incômodo seu excesso pode le-
var a problemas de saúde. Por isso,
se o vizinho está insistindo na infra-
ção, não tem jeito: o síndico precisa
entrar em cena.

O registro da ocorrência junto ao
administrador é o primeiro passo
nesse tipo de situação. A partir daí,
o síndico pode encaminhar uma ad-
vertência ao apartamento que des-
respeitou as regra de poluição so-
nora. No caso de reincidência, o sín-
dico deve aplicar a multa prevista
no regimento interno do condomí-
nio, que não pode ultrapassar os li-
mites previstos no Código Civil. O
recomendado é que a reclamação
seja feita já nas primeiras ocasiões,
evitando que o ato se torne recor-
rente.

Foi o que fez Tereza Alves, que
mora no mesmo condomínio há 20
anos. “Moro em uma área muito pro-
curada por estudantes pela proximi-
dade com a universidade e por isso
temos problemas constantes com ba-

rulho. A rotatividade nos apartamen-
tos é constante e sempre que novos
moradores chegam, temos alguns
problemas até conscientizá-los so-
bre o barulho, principalmente quan-
do decidem fazer festas de final de
semana. Na primeira ocorrência re-
lato ao síndico para que a solução
venha o mais rápido possível”, con-
tou.

A intervenção é prevista em Lei,
já que o Código Civil determina, em
seu artigo 1.336, que é dever do
condômino “dar às suas partes a
mesma destinação que tem a
edificação, e não as utilizar de ma-
neira prejudicial ao sossego, salubri-
dade e segurança dos possuidores,
ou aos bons costumes”. É preciso,
no entanto, estar ciente dos limites

Como lidar com a poluição sonora no condomínio

de poluição sonora considerados le-
gais, o que muda de acordo com
cada cidade e pode ser verificado de
acordo com a Lei Orgânica do Mu-
nicípio ou de seu Código de Postu-
ra.

Como referência, podemos citar
o previsto na Norma Brasileira
(NBR) 10.151/2000, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT). De acordo com esta
normatização, o ruído em áreas
residenciais não pode ultrapassar os
55 decibéis para o período diurno,
das 7h às 20 horas, e 50 decibéis para
o período noturno, das 20h às 7 ho-
ras.

Se os ruídos ultrapassarem cons-
tantemente os 180 decibéis, é preci-
so se preocupar ainda com os pro-
blemas que ele pode causar à saúde.
De Acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS) a exposi-
ção frequente a sons muito altos
podem levas a casos de estresse ou
mesmo de aumento de pressão, já
que o som produz efeitos sobre o
sistema cardiovascular. A situação é
ainda mais grave quando há históri-
co de hipertensão.

Para evitar os efeitos danosos
deste tipo de exposição, especialis-
tas recomendam o uso de proteto-
res auriculares, que diminuem o
impacto das ondas sonoras sobre os
ouvidos. O equipamento pode ser
encontrado facilmente em farmáci-
as e está disponível em uma varie-
dade de opções, que vão dos mais
econômicos, feitos de espuma, até
aqueles que são feitos sob medidas
e garante o encaixe ideal no canal
auditivo do usuário.

*Jornalista e colaboradora do JS



No último dia 12 de ju
lho o atual presidente
da República em

exercício, Michel Temer, sancio-
nou a Lei 13.312, publicada em
edição extra do Diário Oficial da
União (DOU). A mesma vem a
alterar a Lei 11.445, de 2007, que
estabelecia as diretrizes nacionais
para o saneamento básico. A no-
vidade é que agora a medição in-
dividualizada dos contadores de
água passa a ser obrigatória.

O texto da nova lei explicita a
nova regra: “As novas edifica-
ções condominiais adotarão pa-
drões de sustentabilidade am-
biental que incluam, entre outros
procedimentos, a medição indi-
vidualizada do consumo hídrico
por unidade imobiliária”. A nova
legislação, contudo, apenas entra
em vigor cinco anos após a pu-
blicação e não atinge condomíni-
os construídos antes dela. Ou seja,
há tempo suficiente para que as
devidas adaptações sejam reali-
zadas.

Embora ainda divida opiniões

no meio condominial, a
normativa é vista como uma pers-
pectiva positiva, uma vez que pro-
moverá uma cobrança mais jus-
ta. Além de incentivar economia
no consumo, o objetivo da
individualização dos hidrômetros
é que os condôminos paguem um
valor mais justo na taxa de água,
correspondente ao que realmen-
te é consumido em cada aparta-

Hidrômetros particulares: Agora é lei!
Presidente da República em exercício sanciona legislação para que
condôminos tenham medição de consumo de água individualizada

mento, dividindo apenas o con-
sumo de áreas comuns.

Na prática, o cotidiano do
condômino não muda muito. Ele
passará a receber uma fatura ex-
clusiva referente ao que gastou de
água no mês, assim como já acon-
tece com seus demais serviços
como energia, telefone, internet.
A conta, enviada pela companhia
de abastecimento de sua locali-

dade, discriminará em litros o
consumo mensal.

Para bancária Cátia Morais,
32 anos, moradora de um
residencial em Porto Alegre (RS),
a nova legislação é vista como
uma boa nova. “Eu vivo em um
apartamento sozinha com um ani-
mal de estimação apenas. Não é
justo que eu pague o mesmo va-
lor que paga um apartamento no

qual vive uma família com pai,
mãe, filhos e outros familiares.
No nosso condomínio já havia a
reivindicação por parte de alguns
moradores a favor da
individualização dos hidrômetros
e, agora com a lei, isso ganhará
força e espero consigamos esse
feito”, declara Cátia.

*Jornalista e colaboradora do JS



Pensar e executar a reforma
de um prédio quase sempre é
motivo de preocupação para
síndicos e administradores.
Qualquer serviço mal executa-
do ou com falhas de planeja-
mento certamente resultará em
reclamações frequentes dos
condôminos.

Para evitar essa dor de cabe-
ça, o laudo técnico de vistoria
predial é uma ferramenta fun-
damental que contribuirá para
que as necessidades sejam de-
vidamente identificadas e me-
didas preventivas sejam toma-
das a fim de evitar maiores pro-
blemas no futuro.

O laudo técnico de vistoria
deve ser entendido como uma
inspeção para avaliar diversos
aspectos da edificação, como
segurança, estado de conserva-
ção, vida útil, estruturas de con-
creto armado, instalações elétri-
cas e hidrossanitárias, entre ou-
tros. Ao longo do tempo, os pré-
dios tendem a apresentar falhas
que, em alguns casos, podem
exigir alto custo de reparação e

apresentar riscos para os mora-
dores.

Se identificado com antece-
dência, por meio do laudo téc-
nico, tais problemas podem ser
evitados. E minimizar os danos
torna-se imprescindível, uma
vez que administradores e sín-
dicos podem ser responsabil-

izados civil e até criminalmente
por eventuais falhas, seja por ne-
gligência ou omissão.

As obras que forem aponta-
das no laudo técnico como ne-
cessárias para a manutenção da
edificação deverão ser prévia e
obrigatoriamente licenciadas à
Prefeitura Municipal, e realiza-

Laudo técnico ajuda na identificação de falhas

das com o acompanhamento de
profissional técnico legalmente
habilitado.

As vistorias envolvem uma
equipe multidisciplinar, sendo
necessário, no mínimo, a avali-
ação de profissionais da enge-
nharia civil e da engenharia elé-
trica, ambos com formação ple-

na. Todos os detalhes devem ser
observados, pois qualquer pro-
blema aparentemente simples
pode evoluir e causar maiores
transtornos aos moradores.

Com base no laudo, o pro-
prietário ou administrador tem
condições de solicitar orçamen-
tos específicos às empresas
especializadas para a execução
das medidas propostas, bem
como comparar valores, pois os
serviços serão previamente es-
tabelecidos no documento téc-
nico.

A perícia deve ser neutra e
apontar para a viabilidade dos
orçamentos apresentados. Com
o laudo em mãos, o síndico tem
uma análise técnica da situação
da edificação, podendo refutar
reclamações e cobranças dos
condôminos. É importante ain-
da ficar atento às legislações es-
taduais que podem indicar ori-
entações e deveres referentes à
realização do laudo técnico de
vistoria.

*Jornalista e colaboradora do JS



Com a taxa de desemprego aci-
ma de 11% o que resulta em mais
de 11 milhões de desempregados,
toda a economia do país vem sendo
afetada.  Porém, o nicho de condo-
mínios que gera diretamente mais de
250 mil empregos e movimenta mais
de R$ 13,2 bilhões por ano, o que
equivale ao orçamento anual de ca-
pitais como Curitiba e Porto Alegre,
tem sido uma grande oportunidade
de trabalho. O que justifica a exces-
siva procura para o cargo de síndi-
co profissional.

Os condomínios que até uma
década atrás contavam com síndi-
cos que tinham o perfil de aposen-
tados ou pessoas que não trabalha-
vam, e por isso tinham tempo para
exercerem o cargo, mudou. Hoje o
perfil do síndico é de um empresá-
rio, advogado, engenheiro, que con-
cilia a sua atividade principal com
de síndico do edifício em que mora,
na maioria das vezes remunerado,
mas não de forma profissional, ou
o síndico profissional, que é a gran-
de novidade que surgiu a partir do
advento do Novo Código Civil, que
previu a possiblidade de contratação
de síndico não proprietário (art.
1.347 do CC).

O sindico profissional é uma de-
nominação do mercado
condominial para aquele que exer-
ce a atividade de forma remunerada
mediante contratação, seja no pré-
dio que reside ou em outros, porém
o fato dele receber remuneração não
o torna profissional.

Apesar da existência de um pro-
jeto lei para regulamentar a profis-
são a mesma ainda não está regula-
mentada e por ora pode ser exercida
por qualquer pessoa. O que pode
representar um grande perigo e dei-
xar muitos condomínios em risco.

Por exemplo, a falta de manu-
tenção preventiva dos equipamen-
tos pode representar um desgaste e
desvalorização do empreendimento
na ordem de 5% ao ano.

Não existe uma formula para se
tornar síndico profissional, mas
existem alguns erros que não podem
ser cometidos por esses, como por
exemplo a falta de assessoria admi-
nistrativa e jurídica correta, a não ob-
servância da legislação fiscal, o não
acompanhamento da mão de obra
(funcionários). Este último chega a
representar mais de 50% das despe-
sas do prédio e a negligência na ope-

ração, tais como; a não verificação
correta da escala, não pagamento de
acúmulo de função, biênio, horas
extras, poderá representar um pas-
sivo perigoso ao condomínio.

OS condomínios tem inúmeras
responsabilidade legais, tais como
nr,s, PCMSO, PPRA, CIPA, AVS,
Curso de primeiros socorros, briga-
da de incêndio, AVCB, exame de
potabilidade de agua, Medição
Ôhmica, limpeza de fachada, lim-
peza de caixa d’agua, retenção e pa-
gamentos em nota de prestação de
serviços, e-social, emissões de gui-
as de recolhimento previden-ciários
e outras centenas de obrigações.

Além, das acima relatadas o sín-
dico deve gerir o empreendimento,
realizar a assembleia ordinária anu-
al, a previsão orçamentária, cumprir
e fazer cumprir o Regimento Inter-
no e Convenção ( Art. 1.348 do CC).

E quando existir uma obra den-
tro do condomínio exigir a docu-
mentação legal, com base na ABNT
16.280:2014. A não exigência, e
caso ocorra algum acidente ou da-
nos a terceiros por omissão do sín-
dico esse poderá ser responsabili-
zado civil e criminalmente.

E para que ele possa exercer to-
das as suas funções de forma segu-
ra deve contar com o respaldo do
conselho, de um bom preposto no
condomínio, de uma boa adminis-
tradora de condomínio e de um cor-
po jurídico. Deve ainda trabalhar
com uma auditoria permanente. E
fazer permanente reciclagem no
mercado em cursos com o os ofere-
cidos pelo mercado.

A remuneração do síndico pro-
fissional deve ser fixada em
assembleia no ato da eleição. Opor-
tunamente o mesmo deve esclare-

Condomínio: Síndico profissional
tendência de mercado

cer qual o formato de trabalho pro-
posto, o valor de remuneração que
poderá ocorrer atrás de Pessoa Jurí-
dica ou Física. O que é indiferente,
desde que no caso de PJ seja emiti-
da Nota Fiscal e no caso de PF, seja
emitido RPA com devido recolhi-
mento de 20% de Inss por parte do
tomador de serviço, e 11% do
prestador.

 A eleição do sindico profissio-
nal costuma ser discutida previa-
mente no conselho fiscal, mas nada
impede que no ato da eleição de sín-
dico o mesmo seja apresentado e
eleito, o que irá imperar será a von-
tade da maioria em assembleia. É
fundamental que a contratação ocor-
ra em assembleia, e que ao conse-
lho seja delegada a função de ela-
boração de um contrato de presta-
ção de serviços, que não poderá li-
mitar os poderes do síndico previs-
tos em lei, ou vincularem a situa-
ções que contrariem a convenção.

O conselho poderá rescindir o
contrato se esse poder lhe foi con-
ferido em assembleia, porém tais po-
deres não são suficientes para colo-
car fim ao mandato do síndico, so-
mente uma a assembleia tem pode-
res de interromper com o mandato
vigente do síndico, ou caso este re-
nuncie.

*Rodrigo Karpat é advogado
especialista em Direito Imobiliário,
consultor em condomínios e sócio
do escritório Karpat Sociedade de
Advogados



Deixar o portão principal aber-
to ao passar, autorizar a entrada de
visitantes antes que eles, de fato,
cheguem ao edifício, permitir o aces-
so de entre-gadores de delivery aos
apartamentos, esses são alguns
exemplos de atitudes que expõem os
condomínios à inúmeros perigos. E
há muitos outros. Isto porque a se-
gurança preventiva está relaciona-
da à postura do síndico, aos recur-
sos que o condomínio dispõe, mas
principalmente à mudança de hábi-
tos de todos os agentes envolvidos
– funcionários e moradores.

Os condomínios podem e devem
instalar equipamentos de acompa-
nhamento remoto, tais como
câmeras de segurança. Mas, de acor-
do com a síndi-ca Mariana Clarissa,
que assumiu a função em seu con-
domínio há mais de três anos, o zelo
pela manutenção da segurança dos
condôminos começa pelo estabele-
cimento de regras claras, que pre-
vejam multas e sanções, inclusive.

“Tais medidas devem estar bem
claras na Convenção do Condomí-
nio e devem ser monitoradas pelo
síndico. É preciso estabelecer regras,

informar os moradores sobre elas e
observar seu cumprimento. Isso é
fundamental para garantir a seguran-
ça do prédio. Atitudes fora da nor-
ma interna desqualificam qualquer
estrutura que se tenha”, comenta.

No caso dos edifícios com por-
taria, conforme explica a gerente da
Lello Condomínios, Angélica
Arbex, há posturas que devem ser
evitadas pelos porteiros. Ela expli-
ca que é importante ser rigoroso com
o acesso de pessoas ao condomínio,
seja pela entrada de pedestres, seja

pela garagem. “O profissional de
portaria não pode querer identificar
o veículo, mas especialmente quem
está dentro do veículo. E, na dúvi-
da, não abrir o portão”, comenta.

Além disso, continua, ninguém
deve acessar a área interna, sem pas-
sar por um sistema de identificação.
“Da mesma forma, nunca o
condômino deve pedir ao porteiro
que permita a entrada de alguém que
ainda não tenha de fato chegado. A
visita deve ser anunciada ao mora-
dor na hora que a pessoa chega ao

local”, completa.
Angélica acrescenta ainda que a

presença de equipamentos como rá-
dio e TV nas portarias também é
incorreta, pois pode tirar a atenção
do profissional. “Apenas um
monitor com imagens do circuito de
câmeras deve ser mantido”, explica
a gerente.

Nos prédios sem porteiro, o há-
bito de “jogar a chave” ou mesmo
disponibilizar uma cópia para visi-
tantes acessarem o edifício é que
pode ser perigoso. Além disso, dei-

Os maus hábitos nossos de cada dia...
Atitudes negligentes de moradores e funcionários

podem colocar em risco toda a segurança do condomínio

xar o acesso às áreas comuns aber-
tos facilita a entrada de bandidos.
“É preciso que lembremos que os
condomínios são locais atrativos
para ação de pessoas mal intencio-
nadas e toda postura preventiva é
bem vinda”, resume Mariana.

SEGURANÇA NOS
CONDOMÍNIOS

Atitudes para serem evitadas:
- Desrespeitar as normas de segu-
rança pré-estabelecidas pela Con-
venção.
- Permitir o acesso de visitantes não
identificados, na garagem ou pelo
acesso de pedestres.
- Autorizar a entrada de uma visita
que ainda não chegou.
- Ausentar-se da portaria, sem co-
bertura de outro profissional.
- Permitir o uso de equipamentos de
rádio e televisão na portaria.
- Deixar as chaves do apartamento
ou do carro na portaria.
- Disponibilizar as chaves do con-
domínio para visitantes.

*Jornalista e colaboradora do JS








